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 עשידיײ;טלַא רעזדנוא זַא ,ןזייוורעד ךיא ליוװ ךוּב ןקיזָאד םעד ןיא

 ליװ ךיא ןוא ;ןטסילַאיצעּפס רַאּפ ליוה גרַאװטלַא ןייק טיג זיא רוטַארעטיל

 רעזדנוא ןופ סנגײא קידעּבעל ַא ןרעװ לָאז יז זַא ,תֹוחֹוּכ עניימ טול ןלעוּפ-

 ,ףוּביצ ןצנַאג

 ןבָאה סָאװ ,תֹובָא ערעודנוא יװ ערעדנַא רָאג טנייה ןיוש ןענייז רימ

 רימ :טלעװ רעקידנסיורד רעד וצ גנויצַאּב רעזדנוא ,ןפַאשעג רוטַארעטיל ענעז

 ןוא -- ןליוו סָאװ תורוד ןסקַאװ סע ,הררש םעד רַאפ ּפָארַא טינ רעמ ןיוש ןלַאֿפי

 ?רַאפ עטסקיגײװעגיא ערעזדנוא .ךיילגוצ ןשטנעמ טימ ןשטנעמ ןייז --- !ןלעװ

 יד ,הרוּת רעד ײּב געט ענעצנַאג טינ ןיוש ןציז ןליּבסנַאמ יד : ןשינעטלעה

 ךעלעקנעבסופ ןופ עלָאר רעד טימ ןענעגונַאּב טינ רעמ ןיוש ךיז ןליו ןעיורפ

 טיג לָאז שטנעמ רעקינױטסואוַאּב ַא ןַא ,ךעלגימ זיא יצ רעגָא .ןדע:ןג ןיא

 ױזַא יװ ?טּבעלעג ןּבָאה סעדייזרעטלע ןוא סעדייז ענייז ױזַא יװ ןסיװ ןלעװ

 ,(דיירפ יװ רעמ ךס ַא ןעװעג זיא גָאלק) ךיז טיירפעג ןוא טגָאלקעג ןּבָאה ייז

 טיג יא סָאד !ליפש ןוא טרָאװ ןוא גנַאלק טימ טלייוועג ךיז ןּבָאה יז ױזַא יוני

 יָאװ .ןײלַא ךיז ןענעקרעד ןופ עגַארפ ַא זיא סָאד ;עקירעגײג רַאפ ןינע ןייק

 ןופ ,הביבס רעד ךרוד רָאנ ןײטשרַאפ ןעמ ןעק ץוּביק ַא ייס דיחי ַא ייס םיר

 ,ןטקַאװעגסױרַא ןענייז ייז ןענַאװ

 רעזדנוא ֹוצ לסילש ַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןיא רוטַארעטיל עשיזיי יד

 .בעה יד רעדייא סָאמ רערעסערג ַא ןיא סיוועג ,טנזױטרָאי ןּבלַאה ןטצעל ןיא ןבעל

 טכיש ענײלק ךרע"יפל ַא טבעלעג טָאה שיערּבעה ןיא .רוטַארעטיל עשיער

 --טּבעלעג קידהרצ ןעװעג זיא'ס .עסַאמ יד שידיי ןיא ןוא ,םיגיצק עקיטסייג

 וייא םיִנַּפ סָאד ןעװ רעּבַא -- ןיז טָאה םינפ אזא ,טּבעל יז "וה : טגָאז די א

 ,לגיּפש ןפיוא וגורּב ןייז וצ ךייש טיג זיא ,ןשטיינק טימ טקעדַאּב

 ןדיװטעי ןריסערעטניא זומ רוטַארעטיל עשידײ טשרעטלע יד :סע טסייה

 ןַארַאֿפ ןענייז סע .ךיוא ןריסערעטגיארַאפ ןע ק יז ןוא ,ןשטנעמ ןטנעגילעטניא

 :השורי רעשירַארעטיל רעודנוא ֹוצ וצ ןעײג רימ תעשּב ,יילרעלּפ תועינמ

 טמעג ןעמ ןעװ רעּבָא .טלַאהניא ןופ ,םרָאפ ןופ ,ליטס ןופ ,ךַארּפש ןופ תועינמ

 ןעמעלַא ךָאנ לײװ :טנױלַאּב ןעמ טרעװ ,ןירַא ךיז טפיט ןעמ ןוא "מ יד ךיז

 ײרַאט ןופ רוטַארעטיל עשידײ יד זַא ,ןסיוועג םענײר ַא טימ ןגָאז ןעמ געט



 טטיצ ףךיז טָאה ןוא קיּברַאפליפ גונעג ןעוועג זיא ףרעטרעדנוהרָאי ענעגנַאג
 ,ןטייל ןגעקטנַא ןזייוו טנעקעג ןייפ ץנַאג זיו

 תויַאֹר יד ןוא ןטקַאּפ יד ןעניפעג רענעײל רעד טעװ ךוּב םעד ןיא

. 

 ןףרעװ סָאװ ,ךעלטיּפַאק עלַא ןיא טעמּכ ,תויַאר יװ ןטקַאפ רעמ ךס ַא
 :סױרַא ןיא טינ ,ןרעדליש ןיא רקיע רעד ןעגנַאגעג ףימ זיא ,טקורדעג ָאד
 =רַאפ ךיא זַא ,תודע ןױש טגָאז ךוּב םעד ןופ אפוג טָאלּב.רעש סָאד ,ןעגנירד
 + .רוטַארעטיל ױעשידיי רעד ןופ עטכישעג רענעדנוּבעג ןייק ףיוא טינ ָאד ךיז טסעמ
 ּבָאה ךיא תעכ ,קירוצ רָאי ףניפ טימ סָאװ גנַאג םעד טימ ץלַא ךָאנ ייג ךיא
 התעשתעלא :ןּבירשעג (1033 ןילרעּב) "ןעלפַאטשח עניימ וצ המדקה רעד ןיא
 .ףניפ עטצעל יד דָארג ,תמא ,"לגיצ יד ןגָארטּפױנוצ םייּב ךָאנ רימ ןטלַאה
 :ג ןּבָאה ןוא טּפַאשנסיװ רעזדנוא ןיא עקידרעּפכורפ רעיײז ןעוועג ןעגייז רָאי
 טטלוּכ ,עשיטעטניס ןופ טייצ יד רעּבָא ;ןעגנושרָאפ.טרּפ עקיטכיו ךס ַא ןּבעג
 ליפ וצ ,ןעמוקעג טינ ךָאנ ,דנַאטשרַאכ ןוא ליפעג ןיימ טול ,זיא קרעװ עקיד
 ;עיצַאניּבמָאק ןוא תופירח ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ וצ ןעמוקעגסיוא טגייה ךָאנ טלָאװ
 טשרע ךָאנ ןענייז רוטארעטיל רעטלַא רעודנוא ןופ רעדלעפ ליפ וצ לייוו
 ץַאשּפָא ןיימ טול ,ןזײארעקַא סרעשרָאפ םעד ןופ ןרַאװעג טרירעגנָא טשרָאקָא
 ,געוו רעטסקיסַאּפ רעד גָאט ןקיטנייה ייּב ןטעּברַא עשיפַארגָאנָאמ ןעגייז

 =עג ןענייז סָאװ ,ןדויטע ןעמונעגפיונוצ ןענייז ךוּב ןקיטציא םעד ןיא
 ָאד ןרעו (21ש ,81 ,8) ףעלטיּפַאק ירד ,11097--1922 ןרָאי יד ןיא ןּבירש
 ָאי ןױש ןענײז סָאװ ,ןדיטע ענעי ךיוא רעּבָא ,לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג
 ּבָאה ךיא ,ןעזסיוא רעדנַא ןַא רָאג ןעמוקַאּב ָאד ןּבָאה ,טכעלטנפערַאפ ןעוועג
 יז ןצ ןבירשעגוצ ,ךוּת ןיא ךוא רָאנ ,שיטסיליטס רָאג טינ טעּברַאעגרעּביא יז
 עיינ יד ןזיװעגנָא ּבָאה'כ ,ןעועג רצקמ רעדיוו ואוושרעדנַא ןוא ןטינשּפָא עצנַאג
 .סױא טנעמעלע םעד טרעסערגרַאפ םוטעמוא ךיא ּבָאה םעד ץֹוח ;רוטַארעטיל
 :ךַאפ ןייק רַאפ טינ ןביירש םיב ןייז םצמצמ טזומעג ּבָאה ךיא עכלעוו ,ןגוצ
 טייב טיג ריש ןעמוקעגסױרַא ןעגייז סע :רעטרעװ ערעדנַא טימ .ןטפירשטייצ
 רענעײל רעד ןוא ,רדס ןשיגָאלָאנָארכ ןטױל טלעטשעצ יז נָאה ךיא ,ןטעּברַא
 =רַא רעד ןגעװ גנולעטשרָאֿפ ַא ,ךיא ףָאהרַאפ ױזַא ,ייז ןופ ןעמוקַאּב טעװ
 ,2רוטַארעטיל רעודנוא ןופ גנולקיװטנַא רעשינַאג

 7 ןסקַאװעגסױא ןוא ןעמוקעגפיוא זיא יֹוזַא יוח :לטיּפַאק עטשרע סָאד
 ןקיכַארּפש םעד ןגעװ ןפירגַאבטנורג עקיטיײנ יד ןּבעג ףרַאד "?ךַארּפש עשידיי
 ,ןפַאש ןשירַארעטיל רעזדנוא ןופ שובל

 .טיײצ ,רעטעלּב עשירַארעטיל ,טפנוקוצ ,סכרעװרָאפ ןיא :טקורדעג ןעװעג ןענייז ייֵז 1
 ,סקנּפ רענַאקירעמַא ,ןטפירש רעװעשרַאװ ,טפירש

 ,לטיּפַאק לעיצעּפס ןיק ןּבעגעגּפָא טינ זיא ןינע רעדָא רעביירש ןסיװעג 8 רַאֿפ בוא ?
 ,("ןכַאז ןוא ןעמענ ןופ המישרג) {} לטעצכוז םעד ןיא ןכוז םיא ןעמ ףראד



1 

 טעמּכ ָאטינ יא ץקרעװ עשידישטלַא יד ןגעװ ןטכירַאּב ענײמ ןיא |
 סָאד .טנַאה רעטייווצ רעד ןופ תועידי טױל ןבעגעג ןיז לָאז סָאװ טינרָאג
 .גימ יד טַאהעג ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ּבָאה ךיא ןוא ,טנידעג רימ טָאה לזמ
 =שידי עלַא ןיא טעמּכ (רעצריק ואוו ,רעגנעל ואוו) ןטעּברַא וצ טייקכעל
 םירַאּב ןופ טינ עיסּפָאטױא יד רעטנוא ךיירטש ךיא .עּפָאריײא ןופ ןקעטָאילביּב
 םעד ףיוא ןעװעג עיּפעמ טָאה סָאד ןַא ,רעכד ןיפ ךיא ליה רָאנ ,ןגעוו
 ,ןרעדליש ןוא ןּביירש רעגייטש

 ןיא ןענַאטשעגיײּב רימ ןענייז סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןוא סעיצוטיטסניא עלַא
 םמשּב:שרוּפ טינ ײז ןעק ךיא ,קנַאד ןקיצרַאה ַא ָאד ךיא גָאז ,טעּברַא ןײמ
 ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע .ךס ַא ןעזרַאּפ טלָאװ ךיא ןַא ,ארומ ּבָאה ךיא ;ןייז
 טיר עכעלטפַאשלעועג עטסנדיישרַאֿפ יד ךופ ןשטנעמ סימ ףו ןענעגעגַאּב ןצ

 - ,טפַאשנסיװ רעד ןעוועג עירכמ טָאה לָאמעלַא רעּבָא ,סעיטַאּפמיס ןוא ןעגנוט
 ,טיצ רעטרַאה רעודנוא ןיא טסײרט ַא תונמאנג זיא סע .סערעטניא רעכעל
 ,גנונעּפָאה רעד טימ ןױער ןעמ ןעק טּפַאשגסיװ ןופ טיבעג ןפיוא שטָאכ סָאװ
 .רעיוא סמענעי וצ דיר יד טימ ןפערט טעװ ןעמ זַא

 1027 19 רעּבמעצעד ,ענליוו

 ףיירנייוו מ



 טל אהניא

 5 --ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד רעּביא קילּברעּביא :ריפניירַא ,1

 תופוקּת .שינַאמרעג .שלעּפָארײא-ָאדניא ,סעילימַאפ-ךַארּפש -- ,8 שידיי ןוא שטייד

 ,שידײ -- ,11 שידײ=טלַא -- ,9 שידײ ןָא ךיז טביה | ןעװ -- ,6 שטײד ןופ

 -- 410 שידיי ןופ ןטנעמעלע ,טייצ עשידיי-למימ---,1/ שטייד.ךעלטסירק ןוא "שטייד

 יז -- .28 סיזירק -- ,24 טיײצ רעשידיי.לטימ רעד ןיא שידיי ןופ עיטנַאּפסקע

 | ,27 הפוקת עייג

 40 = -- == -- -+ == רעבײרשַאּבירעכיּב ןוא ןעגנולמַאז:רעכיּב עשידיי .ו

 .גײטש ץירָאמ -- .ט2 שידײ ןוא ןדמל רעד -- ,20 רעמײהנעּפָא דוד .דרָאפטקַא

 -- .40 דגַעלָאה ןיא -- ,35 דנַאלגנע ןיא ןעגנולמַאז ערעדנא --- .32 רעדײנש

 .41 דנַאלשטײד ןיא--.41 ךיירטסע ,עילַאטיא : ,ץייווש ןיא -- 40 ךיירקנַארפ ןיא

 .44 טעיפַארגָאילּביּב --- ,43 רעדנעל ערעדנַא ןיא

 445 = יד יז יד זיפ היא יז = = -- רהטַארעטיל עטסטלע רעזדנוא .זז

 ,טלע יד -- .40 טּפירקסונַאֿמ רעשידײ רעטסטלע רעד -- 53 ןרַאסָאלג .סעטָאלג

 םינּבר יד ןוכ ףמַאק -- .523 קרעװ ענערױלרַאפ --- .80 קרעוו עכעלטלעוו עטס

 59 טנַארפעדליה ןוא ןרעב ןופ ךירטיד ןגעק

 = 0 א א ר רו ר ר ןטיצ עקילָאמַא רענעיילריפ ןוא רעגניז ,זש

 ןופ ךירטיד -- .99 רַאוטרעּפער --- .28 רענעמליפש -- ,88 סעמעט עשרעטיר

 ,04 ףױה טעסוטרַא גיניק --- .62 דיל:טנַארבעװליה סָאד -- 1 ןרעפ

 68 -= == יד ח= הפ י= הח/ הא == הא שװ/ -= == --"ןוּבילאומש סָאד .ש

 ךובילאומש -- ,4/1 סעּצַאגסױא ןוא ןדייבתכ -- .8 ןשינעשודנָאלּב ןוא ןתועט

 ,מיה --- .56 ךַארּפש ןופ ןטייקירעװש-- ,72 תנינּפ א הגח -- ,72 ףך"נת ןוא

 יתב חא דוד -- .90 רעטכיד םעד ופ קיטסירעטקַארַאכ -- ,87 ריפנײרַא רעשינ
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 ,107 -בחמ רעד זיא רעװ -- ,104 םוקפיוא ןופ טײצ



 טל אה גיא

 עט 6 2 יא יא יי יי יא יי עמרַאּפ ןופ תורצוא יד .1ׁ
 קימעלָאּפ לד ןוא ןטּפלרקסונַאמ "טשילײּפ, יד -- 12 רעלכַאז רעד יסָאריעד
 ףענילרעב םעד טימ ףךײלגרַאפ -- ,188 תורוטפה טימ שמוח -- .119 יז םֹורַא
 -- .25 גנוצעזרעביא סרוחּב הילא טימ ךיילגרַאפ ,םיללהּת --  ,121 טּפיוקסונַאג
 ערעדנַא ןוא רּתסא תליגמ --- ,196 םיטפוש ,עשוהי ,טױט סוגיּבר השמ ןופ עמעָאּפ
 ַא סניֹוזַא זיא סָאװ -- .199 םישנ תווצמ ןגעװ םירוביח ײװצ -- ,1981 תוליגמ
 - 186 גנוצעזרעּביא -- ,154 קחצי ךכ הריש -- ,ןט8 ןטײצ עגעי ןיא ךוּב
 | ,198 ןכורּפש

 4902 == = == -- -- -- += -- =- טגָאמרַאפ שודירּבניעק סָאװ עד
 .עקשַאּפ סרוחּב הילא -- .140 ףױה סוטרַא גיניק -- .150 שודעלַאקייטיגירט
 ףדס -- ,4 קעטָאילּביּב עשיטעטיסרעווינוא -- .14| תוישעמ --- 1 .ןליו
 .לֶא םחנמ --- ,14/  םיגהגמיהלימ*תירב -- ,146 םיגהנמיהנותח --- .145 םישג
 ,148 ףרָאדנעד

 440 -- -- -- -- -- -- -- !"השעמײעּבָאּבח ןייז ןוא רוחּב הילא ּבר .ע
 ןטפירש עגייז --- ,152 רֹוחּב הילא -- .140 העכיב עכעלטלעװ יד ןגעק ףמַאק
 :ָארטס סָאד--,189 גגַאגוצ סרּבחמ םעד ,ךוביאבב ןופ עמעט -- ,198 שידיז ןיא
 .אבּב -- ,157 ןגוצסיוא ןוא טלַאהניא --- ,128 (ץעזעג:טכַא ןיא םייר) יּבעג עשיפ
 170 השעּביעּבָאּב ןוא ךוּב

 רעד רוחּב הילא ןיא יצ -- ,174 ןגוצסיוא ןוא טלַאהניא -- ,172 םעלּבָארּפ יד
 ,180 רבחמ

 499 -- -- -= ד= -7 == תורו טיקצינלעמכ ףױא תוניק עשידיי ליווצ 8
 /--:19/ א הניק ןופ טסולטנײאַאֿפ 3 הניק--,190 תוניק יד ןיא טנָאמרעד ן'רעװ סָאװ ןענָאזרעּפ ןוא טעטש -- .104 ןטקַאפ עשירָאטסיה יד -- ,192 ןקורד יד
 .218 8 הניק ןפ טסעט -- ,195 א הניק ןופ טסקעט

 919 20 65 == == ײח/ ײח ײ= דה ײ7 ײ=- יבצייתגש ןגעװ דיל שידיי ַא ,1

 יַאכ -- ,22) קסוט בקעי רּבחמ רעד --- ,910 קוױד רעלסער ןוא רעמַאדרעטסמַא
 .טױא -- ,226 גײלסױא -- ,224 קינכעט-- ,229 רּבחנ םענופ קיטסירעטקַאר
 ,959 דיל םענופ טסקעט --- .291 ןָאכיטכָארקַא = ,220 ציטקעלפ --- ,223 ךַארּפש

 258 = --- == -- -- ה"י ןט17 ןופ ןטכירַאּב עקיסעמסגנוטייצ  ייווצ ,גזז
 ןעמ -- ,284 קוּביד ףעינלעטָאק רעד -- 053 צסערּפ רעד ןופ ּבײהנָא רעד
 רעד ןופ קַאלשרעטנוא רעד -- .25) טָאטש רצ טָאטש ןונ עקנַארק יד טריכ



 טלַָאהניא

 שרסומ רעד --- .201 גרוּבמַאה ןיא "ןַאמ רענעדנואוושרַאפ , רעד י- .288 עטכישעג

 .268 "ןטנַארוק , יד ,גנוטייצ עשידיײ עטשרע יד -- ,204 לּכשה

 287 == יז יז חז יז חז חד = = ייפ שװ/ ש=/ == יגֹוצ טלַא ןופ ,א114

 -- .267 רוטַארעטיל רעד ןופ ןוא ךַארּפש רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא תופוקּת

 ,רעדיל עשירָאטסיה .ה"י 17 ןיא םוקוצ רעד -- .200 ה"י ןט16 ןופ רַאטנעװניא

 רעטַאעט רעשידי רעד -- .279 ה"י ןט18 ןיא הדירי -- ,871 רעדיל עכעלטעג

 רעד ןשיװצ רײשיעטנוא --- ,278 תודיסח ןוא הלכשה -- .274 ה"י ןט18 ןיא

 .277 ײנ ןוא טלַא ןשיװצ גנודניּברַאפ -- ,276 רוטַארעטיל רערעײג ןוא רערעטלע

 280 -- יהי ישא יי" חיח טז איש השש = טא טשח = טחח = ךשח -- רעגניטע המלש .אוש

 .טטגיק-ךַארּפש רעד --- ,281 ןּבעל ןפיױא קוק ןײז -- ,280 הלכשה יד ןוא רעגניטצ

 .280 ןעמרָאפ עשלעּפָארײא -- ,280 עלעקרעס -- ,286 קירטעמ --- ,239 רעל

 202 = = == == == == -- = == -= -= == -- קיד ריאמיקיזייא ,א+

 עשיפַארגָאיב -- .203 ךצלטרעװכײלג סקיד -- .202 רעבײרש ענעסעגרַאפ

 ךפ שורּפ רעד ,--.208 טײקרעלוּטָאּפ--.2060 טשידײ וצ גגוָיצַאב---,204 ןכירטש

 -- .507 *ןײלַא לקיצײכ, -- .308 *רעטומפיטש יד, -- .801 "װעשטידרַאּב

 ---:317 תונותח עירפ --- .814 ײרעײגקידײל ןוא טײקמערָא---,311 ןיירכ ןוא קינָאה

 שזָאּפ ןוא עויטַאגעג --- ,421 גנודיילק--.,820 ןשינעּבײלגנײא -- ,2818 גנויצרעד
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 .926 ןרָאװעג ןטעג
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 עגנוצריקרַאפ יד ןופ המישר

 .רעטייו "ֹוזַא א :וו"וַא א

 .שטײדכױהטלַא { ד * ה 8

 .עקידרעטייװ ןוא :וו"א

 .םַאדרעטסמַא :'טסמ ַא

 ,עטכישעגרוטַארעטיל ףעשידיי רַאפ לַאנרװשז רעקירָאלסרעֿפ א ,סקנפ :סקנפ רעמַא

 סו ןשידיי םעד ןופ ןכעגעגסױרַא .עיפַארגָאילביה ןוא רָאלקלָאפ ,גנושרָאפכַארּפש

 רעּבמעצעדגילוי ,2--.| טפעה ,{} דנַאּב .עיצקעס רעגַאקירעמַא ,,טוטיטסגיא ןכעלטּפַאש
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 ןו} טלעטשעגפיינוצ ןוא טלמַאזעג ,עיזעָאּפ עשידיא רהָאי טרעדנוה ףניפ עיגָאלָאטנַא :ןיסַאּפ
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 .ן1017 ,?רָאיקוינ} "ךוּב סָאד; גַאלרַאפ ,עגַאלפױא עטרעסעגרַאפ עטייווצ | .דנעּב

 ,"גָאלָאליפ ןשידיי םיגומ קיײטָאילביּבא ,ור ָא כָא ר ָא 8 ,ב :ןרעמונ א טימ| ווָאכָארָא 9

 ,1015 עגל ,"סקנּפ רעד, ןסרעגינ .ׁש| ןיא

 ,1880 ענליוו ,םירפסחפרצוא :בקע ןב

 | ,1008 טרופקנַארפ .-.עשרַאװ ,רעטרעווכירּפש עשידוי { יי ט ש גר ע ב
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 ,ןךופ ןקיטציא םעד ןופ

 ש"וטַארעטיל ,טפַאשנסיװכַארּפש רַאפ רעטעלב עקידשדוחייוצ ,עיגָאלָאלפ עשידי :ליפ"ףיפ

 .1006--1024 עשרַאװ ,ןסױרַא טיג רעמ} 1024 ,{ דנַאּב ,עיפַארגָאנטע ןוא גנוש רָאפ
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 - ןעגנוצריקרַאפ

 ,| עירעס עשיגָאלָאליפ ,| יב טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיו ןשידיי ןופ ןטפירש :ךוביודנַאל

 "ףעּבמעוװָאנ 28 םעד גָאטסנריױוּבעג ןט78 ןייז וצ ױדנַאל דערפלַא ר"ד .ךוּבאױדנַאל
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 .1918 עגיר .ח"יה האמה תונש

 טרוטַארעטיל ןוא גנושרָאפכַארּפש רעשידיי רעד וצ ןדויטע ריפ ,ןעלּפַאטש :ןעלּפַאט ש

 .1093 ןילרעּב ,"קָאטסָאװ, .ךיירנייו סקַאמ ר"ד ןופ עטכישעג
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 עטכישעג רעד רעּביא קילּברעּביא :ריפנײרַא |

 ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ

1 

 =עג ויא רע ןעװ זַא ,טלייצרעד רעטנרעלעג רעשידיי:שטייד ַא רענייא
 טגערפעג ןוא לטעטש רענַאיצילַאג ַא ןיא קירוצ רָאי גנילדנעצ רָאּפ ַא טימ ןעוו
 טָאה ,טדערעג טָאה וניּבר השמ ךַארּפש ַא רַאפ סָאװ ףיֹוא ,לגגייירדח ַא ייּב
 םוא ןוא ,שידיי ןכָאװרעד ןיא :טרעפטנעעג טצנרע ץנַאג םיא לגניי:רדח רעד

 ןענַאװ ןופ ןעװעג טינ הישק ןייק רָאג ויא לגניי םעד רַאפ .שדוק:ןושל תּבש

 טַאהעג טָאה לגניי רעד זַא ,ןסייװ סָאװ יד ןופ רעּבָא ,שידיי ךיז טמענ סע

 ײעג עקַאט יא ױזַא יװ :עגַארפ ַא ןרעה וצ טפָא סיֹוא טמוק ,תועט לקיטש ַא

 :ץרא ןיא זַא ,ךָאד ןסײװ רימ !שידיי ףױא רוטַארעטיל ַא ןדיי וצ ןעמוק

 | !טדערעג טינ שידיי ןייק ןדיי ןּבָאה לארשי

 =ייא ןַא טימ לארשיײץרא ןיא ןסעזעג ןענייז יז ןעו ,ןדיי ןּבָאה סיוועג

 רעּבָא .טדערעג טינ שידי ןייק ,שדקמהתיּב ןופ ןּברוח ןרַאפ הכולמ רענעג

 ןּבָאה טײקידנעטשּבלעז רעלַאנָאיצַאג רעייז ןופ רָאי טרעדנוה רָאּפ עטצעל יד

 ןּביױהעגנָא טלָאמעד ןיוש ןּבָאה ייז .טדערעג טינ ךיוא שִיערּבעה ןייק ןיוש ייז

 =עג ויא עיגילער רעד ןופ ןוא ךוּב ןופ ךַארּפש יד .ךַארּפש עטייווצ ַא ןדער

 סָאד סָאװ סָאד ,שימַארַא ןרָאװעג זיא ןּבעל ןופ ךַארּפש יד ,שדוק=ןושל ןּבילּב

 ןשיבורק ַא ןופ ךַארּפש יד ןעוװעג זיא שימַארַא ,ןושל:םוגרּת טציא טפור קלָאפ

 ןעוועג ןליּפַא זיא סָאװ ,(ךינּת ןיא טנָאמרעד טפָא טרעוו חםירהנ:טרַאװ) טבש

 שילױּפ יװ רעדָא רעגייטש ַא שטייד וצ שילגנע יװ ױזַא שיערבעה וצ טנעָאג

 ַא ןופ ךַארּפש ַא ,ךַארּפש רעדנװַאּב ַא ןעװעג טרָאפ זיא'ס רָאנ ,שיסור וצ
 ןופ שיערּבעה סָאד טפוטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,הנידמ רעשינכש רעקיטכעמ

 סיװעג ןוא ,ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאד ןעוו יונעג טינ ןטייוו רימ ,ןּבעל ןּכעלגעט
 לארשי:ץרא ןופ ןעלקניװ ענעפרָאװרַאפ יד ןיא :גנַאל טרעיודעג סָאד טָאה
 טשרעהעג ןיוש טָאה טעטש יד ןיא ןעװ ,שִיערּבעה טדערעג ךָאנ ןעמ טָאה
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 דלַאּב ןּבױהעגנָא גנַאגרעּביא רעד ךיז טָאה לַאפנדעי .ךַארּפש עשימַארַא יד

 ,לבּב תולג ןכָאנ

 טרעהעגפױא טָאה סםלוע רעד זַא ,ןעזעג ןּבָאה רעריפ עשידיי יד ןעוו

 עג רעּבירעד ייז ןּבָאה ,ךַארּפש רעלעניגירָא ןייז ןיא ך"נת םעד ןייטשרַאפ

 ,טקילײהרַאּפ םיא ןוא (גנוצעזרעביא ןַא) "םוגרּתא ַא טכַאמ

 םייּב דלַאּב טריפעגנייא סָאד טָאה ןײלַא ארזע זַא ,וליפַא ןעניימ עקינייא

 ?גייא זיא סע רעּבָא .רעכיז טינ זיא סָאד רָאנ ,שדקמה:תיּב ןטייווצ ןופ ּבײהנָא

 ףיוא לָאמ ייווצ הרדס יד ןגָאז תּבש עלַא לָאז דיי רעדעי זַא ,ןרָאװעג טריפעג

 לָאמניײא ןוא ,(השודק רעד פילוצ ,ןגעװ ּפיצנירּפ ןופ זיא סָאד) שדוק:ןושל

 עג טָאה רע סָאװ ךיוא ןייטשרַאפ עקַאט לָאז דיי רעד ידּכ ,שימַארַא ףיוא

 ךס ַא סָאד ןָאק ןעמ ,ןסעגרַאפ גנַאל ךַארּפש עשימַארַא יד זיא טנייה .טנרעל

 עכלעזַא וטסדער סָאװ :ןגָאז ליװ דיי ַא ןעװ ןוא ,שיערּבעה יװ ךָאנ רעקינייוװ

 ףיוא סעּפע וטסדער סָאװװ :ֹוזַא סיוא סָאד רע טקירד ,דיײר עכעלדנעטשרַאפמוא

 ריא יב ךיז טלַאה יז ,ויטַאװרעסנָאק ןיא עיגילער יד רעּבָא "?ןושל:םוגרּת

 יד ןופ הנווּכ רעד טױל .ךַאז רעד ןופ רקיע םעד ןגעוו טינ טרעלק ןוא םרָאפ

 ייוצ) "םוגרּת דחאו ארקמ םינשח :ץעזעג םעד ןּבעגעגסױרַא לָאמַא ןּבָאה סָאװ

 ןדיי עמורפ ןטלָאװ (גנוצעזרעּביא רעד ןיא לָאמ ןייא ןוא שיערּבעה ןיא | לָאמ

 סָאװ עקינעיייד ידֹּכ ,שידיי ףױא תּבש עלַא הרדס יד ןגָאז טציא טפרַאדעג

 .טװּורּפ רָאנ ,טײטש! ך"נת ןיא סָאװ ןסיו ןלָאז שיערּבעה טיג ןעייטשרַאפ

 !קוסּפ רעד טניימעג טָאה סָאד זַא ,םיא ןגָאז ןוא ןדיי ןעמורפ ַא ןגײלרַאּפ סָאד

 ןיוש ןּבָאה ןדיי זַא ,ןזײװ וצ ףיוא ,קידנעײגײברַאפ רָאנ זיא סָאד רעּבָא

 ןוא ,שיערּבעה ןדער טרעהעגפיא קירוצ רָאי טנזיוש ייװצ טימ סנטסקיניײװ

 לָאמנײק יז ןּבָאה ,טייצ רעד רַאפ ןטיּבעגרעּביא טינ ןּבָאה יז ןכַארּפש ליפיוו

 יז ןגעלֿפ לײט ןטסערג םוצ ,סײנַארעּביא שיערּבעה ןדער ווצ ןבױוהעגנָא טיג

 טעמּכ ײז ייּב ןעװעג זיא שימַארַא יװ םעדכַאנ ,ךַארּפשדנַאל יד ןעמענרעּביא

 יד ןעװ ,ךַארּפש עשיּבַארַא יד טרעגריּבעגניא ןדיי ייּב ךיז טָאה ,רָאי טנזיוט

 ,עּפָארײא ןוא עקירפַא ,עיזַא ןיא טיײרּפשעגסױא ךיז טָאה הכולמ עשיּגַארַא

 .ךַארּפש עשינַאּפש יד ןעמונעגנָא ןדיי לייט ַא ןּבָאה ,עינַאּפש ןיא ,רעטעּפש

 קעגּפָארַא רעהַא ןענייז ןדיי ןעװ :דנַאלשטיײד טימ ןעוועג ןיוא זיא ױזַא ןוא

 ,םינכש עכעלטסירק ערעייז ןופ ךַארּפש יד ןעמונעגרעּביא יז ןּבָאה ,ןעמ
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 שידיי ױזַא יװ ,םעד ןגעװ הגשה ַא ןעמוקַאג ןליוו רימ בוא ,םע טסייה

 ,ןכַאמ רָאלק ץלַא רַאפ רעירפ רימ ןפרַאד ,ןסקַאװעגסױא ןוא ןעמוקעגפיוא זיא

 ןופ ךַארּפש רעד ןוא ךַארּפש רעודנוא ןשיװצ זיא סע תוכייש ַא רַאפ סָאװ

 ,ןשטייד יד

 "עג רימ ןעװ .רעפטנע ןַא ףיורעד ןּבעג וצ גנירג ױזַא טינרָאג זיא סע
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 .רָאג ךיז רימ ןלעװ ,שידיי עקיטנייה סָאד ןוא שטייד עקיטנייה סָאד ױָאנ ןעמ

 טָאה קירוצ טרעדנוהײרד רָאי ַא טימ ךָאנ .טרָא ןופ ןוט קוד ַא ןענעק טינ

 עטסערג יד ןופ רעגייא ,ףרָאטסקֹוּב ןַאהָאי רָאסעּפָארּפ רעד לעזַאב ןיא טּבעלעג

 ןּבירשעגנָא טָאה רָאסעּפָארּפ רעד טָא ,ןטסירק ןשיװצ שלערּבעה ןופ רענעק

 עגעי טריפעג ךיז טָאהס יװ ,ןײטַאל ףיוא) קיטַאמַארג עשיערּבעה ַא 9

 =ַאכ ַא ןטרָאד רע טיג .שידײ ןגעװ לטיּפַאק ַא וצרעד ןּבעגעגוצ ןוא (ןטייצ

 טלָאמעד ןיש זיא יז זַא ,טזײװ סָאװ ,ךַארּפש 'רעזדנוא ןופ קיטסירעטקַאר

 ןדער ןדי זַא ,טלייצרעד רע .סיפ ענעגייא יד ףױא ןענַאטשעג ןצנַאגניא ךיוא

 ;"רשּכ טיג זיא שיילפ סָאדװ ,"דניק סואימ ַאװ :שיערבעה טימ טשימעג שטייד

 ,ןענעלזג ,ןטחש :ןעגנודנע עשטייד ןעלצרָאװ עשיערבעה וצ וצ ןּבעג ייז

 עדליּבעג רעמש יד זַא ,טקרעמַאּב ןליפָא טָאה ףרָאטסקוּב .טייקתוזע ,ןענעשרד

 :שטייד ןופ קנערק יד ,סע טסייה--ײשטייד ןיירש ןדער וצ ךיז ןסיילפ ןדיי "עט

 ירָאי טרעדנוה ירד יװ רעמ טלַא ךיוא ןיוש זיא שירעמ

 יד ןופ שינעפיט רעד ןיא ןוָאלּפָארַא ךיז ןזומ רימ זַא ,ָאזלַא ןעעז רימ

 עד טשרע -- ךַארּפש רעטלַא רעד ןֹופ ןטשער ןּבָארגסױא ,רעטרעדנוהרָאי

 א ודנוא רַאפ רעטציא ןעגײז סָאװ ,ןכַאז ךס ַא ןײטשרַאפ רימ ןענעק טלָאמ

 ןעמוק ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד ,ךַארּפש ַא ןיא ןעגנושרעדנַארעּביא יד ,שינעטער

 =טפָא .השעמ:תעשּב טינרָאג יז ןעמ טקרעמַאּב לָאמטּפָא .ךעלעמַאּפ ץנַאג רָאפ

 ןָא טבײה דניק ַא ןעװ לײװ ,ךַארּפשרעדניק רעד ןופ ךיז יז ןעמענ לָאמ

 זיאש טָאטשנָא "טצױעג טָאה עטַאט רעדח ןגָאז וצ טכער םיא ייּב ןיא ןדער

 עלַא יד טּפַאכ דגיק סָאד ןענַאװ זיּב גנַאל ץנַאג טרעיודעג סע ןוא ,"ןסעזעג

 רעײג ַא ןוא ,רעדניק יד טכערעג ןּבײלּב רעּבָא לָאמַא .ןדיישרעטנוא ענייפ

 טייג סע וַא ,טפערט לָאמלײט ,רעקידרעירפ רעד יװ שרעדנַא ןיוש טדער רוד

 ןופ רעגײטש םעד ףוא רעטרעוװ עסיוועג ןדערוצסױרַא עדָאמ רעד ןיא ןײרַא

 רעדנעלסיוא יד ןופ זײװנטײצ ןריפ ךיז טזָאל ןעמ יװ ױױזַא טקנופ ,רעדנעלסיוא

 ןיא ןופ .ךַארּפש יד ךעלסיּבוצ ךיז טייג ֹוזַא טָא ,םידגּב ןופ עדָאמ רעד ןיא

 בא רעסױרג ןײק ךיז טכוד זיא ןטיײװצ םוצ רָאי ןייא ןופ ,ןטייווצ םוצ גָאט

 ןקרעמַאּב ,גָאט עלַא דניק רעייז ןעעז סָאװ ,ןױעטלע יװ ױזַא) ָאטינ ריישרעט

 קיצפופ ערעסָאװ ַא ןופ ךלהמ ַא רעּבָא ןעמ טמענג ;(רעטנוא טסקַאװ סע יו טיג

 .רעסיורג ַא דיישרעטנוא רעד ןיוש זיא ,רָאי טרעדנוה רעדָא

 עלַא ןיא רעדנַאנופ ךיז ןעייג סָאװ ,ןגייווצ טימ םיוּב ַא רָאפ ךיז טלעטש

 ןענעק טיג ןעמ טעװ ,ןגײװציץיּפש יד רָאנ ןקַאהּפָא טעװ ריא ןעװ ,ןטייז

 סָאד .טסקַאװ רע םיוּב ןיא טרָא ןכלעוו ןופ ןוא זיא גייווצ רעד טלַא יװ ,ןסיװ

 ןשיװצ גנולצַאּב רעייז ןסיו רימ ןליו .שידיי ןוא שטייד טימ זיא ענעגייא

 ךמטפ8טנט8 םע8101מ200008 ןומקטתס 8820186 1060181080 טסייה ךוּב סָאד 1

 גגנוטשרָאפכַארּפש עשידיי ידע : טעּברַא ןיימ עז ןפרָאטסקוּב ןגעוו רעיונעג ,(6 ?מונ ווָאכָארָאּב)

 .01927 ,ן} טפירשטייצ) "ה"י 1? ןיא
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 ץלַא ,ץיּפש ןופ ױעטיײװ ץלַא ךַארּפש רעכעלטיא ךָאנ ןײגכָאנ רימ ןפרַאד ,ךיז

 ןופ ,טרָא םעד ןיא ןסױטשגָא ךיז ןלעװ רימ ןענַאװ זיִּב ,לצרָאװ םוצ רעטנעעג

 וצ געװ רעלעיצעּפס ןײק טינ ןיא סָאד .ןסקַאװעגסױרַא ןענייז עדייּב ןענַאװ

 .גנַאג םעד טימ ןעמ טשרָאפ תונושל עלַא ;שידיי ןופ עטכישעג יד ןייגרעד

 טליװ ריא ּבױא זיא ;שרוש ןייא ןופ ךיֹוא ןסקַאװ לשמל שילגנע ןוא שטייד

 רעד ןיא רעפיט ץלַא ןבָארגנײרַא ךיז ריא טפרַאד ,ןעניפעגסױא שרוש םעד

 .לצרָאװ ןקידתופּתוש סנדייּב טעזרעד ריא ןענַאװ זיִּב ,טײהנעגנַאגרַאֿפ
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 =ןףס טלַא ןיא עיגָאלָאליפ ןופ םוידוטש עכעלטפַאשנסיװ עקיטנייה סָאד

 טנייה .רעטצניפ רעד ןיא טעשזדנַאלּבעג ןעמ טָאה רעירפ ;רָאי טרעדנוה ַא לכה

 ןוא ןּבעל סעניא רָאלק ןייז לָאז ןעמ זַא ,םעד ןופ טייוו רעייז ךיוא ךָאנ זיא

 ךיז ןענעמדיװ סָאװ ,תונושל (1500 רשּפא ןוא) 1000 עלַא ןופ ןצעזעג יד ןיא

 :פיוא ןגעווטסעדנופ ןיוש ןעמ טָאה ךס ַא רעײז רָאנ .טלעװ רעסייוו רעד ףיוא

 ןוא ,ןכַארּפש ליפ ןשיװצ טפַאשהבורק יד רעטציא ןיוש טסייװ ןעמ .ןָאטעג

 ,טשרָאפעגסױא קיטנורג עקַאט ןױש ןעמ טָאה סעילימַאפ-ךַארּפש ךס ַא

 =רַאפ ףךיא ךיז ןשיװצ ןענייז ,עילימַאפ ןייא וצ ןעגנַאלַאּב סָאװ ,ןנַארּפש יד

 רעדייא ,רעטנעענ ערעדנַא סָאד וצ סנייא ייז ןענייז ןגעװטסעדנוּפ רָאנ ,ןדייש

 סָאװ ,עילימַאפ עשיטימ עס ַא ןַארַאפ .עפורג רעדנַא ןַא ןופ ךַארּפש .ַא וצ

 יַא ד ניא עּפורג ַא ןַארַאפ ;װײזַאא שיּבַארַא ,שימַארַא ,שלערּבעה םורָא טמענ

 =ָאדניא יד ןַארַאפ ןוא ;עּפורג עשיַאלַאמ ַא ןַארַאפ ;תוושל עשיועניכ

 וצ םירָאװ ,ןטסרעמײטַא זדנוא טריסערעטניא סָאװ ,עילימַאּפ ועשלעּפָארייא

 ןופ רעניואוונייא לייט ןטסערג=טייוו םענופ ןכַארּפש יד ןעגנַאלַאּב החּפשמ רעד

 | .עקירעמַא ןוא עּפָארייא

 ןדער סָאװ ,ןשטנעמ ןענַאילימ רעגנילדנעצ ןַארַאפ ךיוא ןענייז עיזַא ןיא

 ;(הויזַאא רעסרעּפ ,רעידניא) ןכַארּפש עשיעפָארייא:ַאדניא ענעדיישרַאפ ףיֹוא

 ןופ רעעּפָאריײא:ָאדניא יד יײּב .טײז ַא ןיא ןזָאל רעטציא רימ ןלעװ ייז רָאג

 =רעג ןוא רענַאמָאר ,ןװַאלס :סעּפורג עסיורג יירד ןלייטסיוא ןעמ ןעק עּפָאריײא

 תטש ןצנַאג םעד ןעמענרַאפ ןכַארּפש יד ןַא ,ןגָאז ֹוצ ןעמ טניימ ןעמָאנ םעד טימ 1

 רָאנ ;"שינַאמרעגָאדניא, ןימרעט םעד םעד טָאטשנָא ןציג ןשסייד יד .עּפָאריײא ןיּב עידניא ןופ

 ,יײז ךָאנ ןייגוצכָאנ דנורג ןייק זדנוא רַאפ ָאטינ זיא סע

 שךַארּפש עשירַאפ ,"רעירַאה ןעמָאנ םעד גייוצ םעד רַאֿפ לָאמַא ךיוא טנגעגַאצ ןעמ

 ?ייא יד ןופ גנורעקלעפַאּב יד ןייַא ןטימעסיטנַא:ןסַאר יד ןלייט ףמס םעד ףיוא ןוא ,?עילימַאּפ

 טפַאשנסיוו עקיטנייה יז ,(ןדיי) "ןטימעס, ןוא (ןדייגטינ) "רעירַא, ןיא רעדנעל עשיעּפָאר

 ָאדניא יד ןופ גײװצּפָא ןשיט ַאיזַא םעד זױלּב רעירַא ןעמָאנ ןרעטנוא רעּבָא טיײטשרַאפ

 .עידגיאמרעדָאֿפ ןוא ןַאריא ןופ ןכַארּפש יד ,,רעעּפָאריײא



 ְל שינַאמרעג ןוא שיעּפָארײאיָאדניא

 ,ןכעשט ,ןקַאילָאּפ ,ןסורסיײװ ,רענַיַארקוא ,ןסור יד ןענייז ןווַאלס ,רענַאמ-

 =רַאּפ יד ,רעינַאּפש יד ,:ןזױצנַארפ יד ןענייז רע גָא מ אר ;רערַאגלוּב ,ןגרעסי

 ,רעדנעלָאה יִד ,ןשטייד יד ןעגייז רע גא מ ר עג ;רעגעילַאטיא יד ,רעלאגוטי

 ורעיגעװרַָאג יד ,רענעד יד ,ןדעװש יד ,רעדנעלגנע יד

 עשִיעּפָארײאגָאדניא עלַא ןענייז סנטיײצרַאפ זַא ,ןטלַאה עטנרעלעג לייט

 טָאה ךָאנרעד ;ןושל ןייא ףיוא טדערעג ןּבָאה ןוא קלָאּפ ןייא ןעוועג רעקלעפ

 =ַאמרעג ,ןװַאלס) ןגייװצ עכעלטע ףיוא טלײטעגרעדנַאנופ קלָאֿפ סָאד טָא ךיז

 ,ןטלָאּפשעצ רעטייוו ןגייווצ יד ךיז ןּבָאה ךָאנרעד ןוא ,(ווײזַאא רעגַאמָאר ,רעג

 רק ךס ַא ןעװעג ןענייז לָאמעלַא ןופ זַא ,ןגָאז ןוא סָאד ןענעקייל ערעדנַא

 ,טנקסּפעג טיג טפַאשנסיװ יד טָאה ךָאנ ,ןכַארּפש עשלעּפָארײא:ָאדניא  עשיבה

 =עג לָאמַא ָאי זיא סע ןַא ,ןעניימ סָאװ יד ןליפַא רָאג ;טכערעג זיא סע רעוװ

 ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןעוו ,ןגָאז טינ ךיוא ןענעק ,ךַארּפש עשיפּתוש ַא ןעוו

 =עג ָאד ןענײז סע רעכלעװ ןופ טייצ רענעי ןיא ,לַאפגדעי .גנוטלַאּפשעצ יד

 =מעג -- רָאי טננױט עכעלטע ענייש ףיוא ןיוש ןיא סָאד ןוא -- ןסטפירש

 עלייוורעד זיא ,ןעוועג זיא רעירפ סָאװ ,תונושל עקידנעטשּבלעז ןיוש רימ ןעג

 . : לוט ַא

 ןכַארּפש עקיצנײא יד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו רימ ןסייוו רעמ ךס ַא

 ןַארַאפ ךיוא ןעגייז אפוג ריא ןיא .עּפורג עשינַא מ ר ע ג יד ןעמענ רימָאל

 רעגײטש ַא שילגנע טימ שטייד .םיבורק ערעטנעעג ןָא ךיז ןרעק סָאװ ,ענױװַא

 לײװ ;יֹזַא סָאד זיא סָאװרַאפ ,שידעװש טימ שטייד רעדייא ,רעטנעעג ןענייז

 רעיגעװרָאנ ןוא ןדעװש ,רענעד יד ןּבָאה קירוצ רָאי טנזיוט ןּבלַאהטרעדנָא טימ

 סע עכלעוו ןופ ,םיטבש יד ןוא ,(שינַאמרעג:ןופצ) ךַארּפש ןייא ףיוא טדערעג

 טַאהעג ךיוא ןּבָאה ,רעדנעלגנע עקיטנייה יד טימ ןשטייד עקיטנייה יד ןטקַאװ

 ןענַײז סע ,טדיײשעצ ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש .(שינַאמרעג-ברעפ) ךַארּפש ןייא

 ןעלגגָא יד ןופ םיטבש ייוצ יד ,ןעגנושרעדנַארעּביא עסיורג ןעמוקעגרָאפ

 ,דנַאלשטייד ןקידנופצ ןקיטנייה ןיא ןסעזעג רעירפ ןענייז סָאװ ,ןס קא ס ןוא

 .סֹױרַא רעטעּפש זיא יז ןופ ןוא ,דנַאלגנע לודניא ןפיוא טרעדנַאװעגסױא ןבָאה

 רעדנעלגנע יד רעּבירעד ןעמ טפור טגייה ךָאנ) קלָאּפ עשילגנע סָאד ןעמוקעג

 עשיגַאמָאר 8 ויא ךַא רּפש עשיזוצנַארפ יד זַא ,ןגָאז וצ ןייז טעװ רעקיטכיר 1

 שייו אפוג ןזױצנַארפ יד ;(ךָארּפש רעשינײטַאל רעד ןופ ,רעשימיר רעד ןופ טמַאטש יז ה"דגי

 ןבָאה רעמיור יז ןעוו .(ןקנַארפ) רעגַאמרעג ןוא (רעילַאג רעדָא) ןטלעק ןופ קלָאפשימ ַא ןעג

 ק"ג ה"י ןט5 ןיא ןןטײרּפשסױא ןעמונעג ךיוא ָאד ךַארּפש רעייז ךיז טָאה ,עילַאג ןעמונעגנייַא

 / ,רעטרעו ערעדנַא טימ .טּפוטשעגסױרַא ןעוועג ןצנַאגניא תונושל עשיטלעק יד ןיוש ןעגייז

 סָאװ ךַארּפש ַא ,"ךַארּפש;תולג, ַא ךיֹוא ץזױצנַארפ יד רַאפ זיא ףךַארּפש עשינַאמָאר רעַײז

 ,דלַאװעגרעּביא ןעגנואווצעגפיוא ייז ןּבָאה רעקירדרעטנוא ערעייק

 { םעלּבָארפ רעשיעּפָארייאגָאדגיא רעד ןגעוו עז 2
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 סָאװ ,רעדיוו םיטבש יד ייּב ,(=עסַאר עשיסקַאסגָאלגנַא ידח :רענַאקירעמַא ןוא

 ךיז ןּבָאה ,ןשטייד יד יב ,טנעניטנָאק ןשיעּפָארײא ןפיוא ןּבילּבעג ןענייז

 - ייװצ טימ טעּפורג ענעדײשרַאפ ייוװצ טלײטעגסױא רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ךיוא

 שייא ןוא (דנַאלשטײד.ופצ ןיא) שטיידרע דינ :ןטקעלַאיד ענעדייש רַאפ

 ןטקַאװעגסױא ךָאנ זיא עדי יד ןשיװצ .(דנַאלשטײד:םורד ןיא שטיידרעּב

 טימ ןיא סָאװ ,(דנַאלשטײד-לטימ ןיא) ש טיידלטימ עּפווגײסימָארּפמָאק ַא

 ,ןופצ וצ רעדיװ ערעדנַא טימ ןוא םורד וצ ךעלנע םינמיס לייט

 ײֹעג ןוא שידנעלַא ה טגײװצעגּפָא רעטעּפש ךיז טָאה שטייד:רעדינ ןופ

 ףעד ןיא קרַאטש ךיז טליפ גָאט ןקיטנייה זיִּב ךָאנ .ךיז רַאפ ךַארּפש ַא ןרָאװ

 ףךױא ךָאד טמַאטש סָאװ ,שילגנע טימ תונכש יד דנַאלשטיײדןופצ ןופ ךַארּפש

 =כױה ןיא יו) 20880/ טינ ןעמ טגָאז שטיידרעדינ ןיא ,לשמל ,דנַאל םעד ןופ

 ז080060 שטיידכיוה ; (יױזַא ךיוא שילגנע) עס(1ס/ רָאנ ,(שידיי ןיא ןוא שטייד

 שרעדיג זיא (לּפע) 47101 שטיידכיוה ;(עג86 שילגנע) זתתמסמ שטיידרעדינ זיא

 | ,(8טץ16 שילגנע) 8061 שטייד

 =ַארעטיל רעקיטניײה רעד ןיא קיניײװ ץנַאג ןיײרַא ןיא שטיידרעדינ ןופ

 שַאדנופ ןפיױא לײט ןטסערג סוצ טיובעגפיוא ןיא יז ,ךַארּפש רעשטייד רעשיר

 :ביוה ןעמַאװצ טפור ןעמ סָאװ ,שטיידלטימ ןוא שטיידרעּבייא ןופ טנעמ

 =עדער ערעדנוזַאּב גנילדנעצ ַא ןופ ךױא ןילַא טײטשַאּב שטיידכיוה) .ש טייד

 ןעמ טמענרַאפ רעּבירעד ,(וו"זַאא שיקנערפ ,שיגניריט ,שיּבַאװש ,שירעייּב : ןשינ

 רעד ןופ עטכישעג י"ד טנרעל ןעמ ןעװ ,שטיידכיוה טימ רקיע רעד ךיז

 ףיא ןּגָאה סָאװ ,דנַאלשטייד:ןופצ ןופ ןטָאירטַאּפ ןַארַאפ ,ךַארּפש רעשטייד

 יו יֹוזַא לייו ;ןדירפוצ ןופרעד ןייז דָארג ןגעמ ןדיי רימ רָאנ ,לּבירַאּפ םעד

 שידיי רעזדנוא ןיא ױזַא ,שטיידרעדינ טימ בורק רעטנעָאנ ַא זיא שילגנע

 ןופ ןטקעלַאיד יד טימ ה"ד ,שטיידכיוה טימ בורק רעכעלּבייל ַא

 | ,דנַאלשטייד,לטימ ןופ ןוא דנַאלשטייד:םורד

 =רעטלַא ףיוא טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג יד טלייטעצ ןעמ יװ טקנוּפ |

 "גיא רעקיטַאמַארג עשטייד יד ןּבָאה ױזַא ,טייצ עיינ ןוא רעטלעלטימ ,םוט

 :?ופוקּת יירד ןיא ךיוא ןושל רעייז ןופ עטכישעג יד טלייטעג

 780 ךרע ןַא ןופ (ד"הַא שידי ,884 טצריקרַאפ שטיידכיוהטלַא

 ג;ןסוטסירק ךָאנ 1100 זיּב

 סָאװ ,ןסטפירשעג ןייק ןעגנַאגרעד טינ ןדנוא וצ ןענייז ךַארּפש רעשטייד רעד ןופ 1

 ףיז ןּכָאה'ס .ָאי ןכַארּפש עשינַאמרעג ערעדנא ןופ ;/80 רָאי סָאד יו רעטלע ןייז ןלָאז

 ןופ ןטנעמגַארפ ןוא סמוילעגנַאװע יד) גנוצעזרעביאפלפיב ַא ןופ ןטשער לשמל טיהעגפיוא

 ?ףוס ַאליפלואוו ּפוקסיב רעד ךארּפש ר עשיטָא ג רעד ןיא טכַאמעג טָאהיס עכלעוו ,(הימחנ

 .ה"י ןטרע פ

 :זיא ךַארּפש רעשטייד רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ךוּב רעלוּפָאּפ ַא

11166168 1010386, 20318086 8/18088080210246. 16610216 1201 
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 עשידיי טימ ילשמ ףיוא שוריּפ ַא ןופ לטייז עטשרע סָאד

 ה"י אשו - אש ,סעסָאלג

 (318 'מונ שט"ש גרובמַאה י"כ) 12 ז וצ



 ,הרוּת וצ רַאסָאלג ַא ןופ לטייז עטצעל סָאד

 עילַאטיא ,עירדנַאסעלא 1513 ןגירשעג

 (60 'מֹונ ש"ש גרוףפמאה י"ל)





 : | ףצרּפש רעשטײד רעד ןיא תופוקת

 1100 ךרע ןַא ןופ (ד"המ :שידיי 006. טצריקרַאפ) שטיידכיוהלטימ
 ;1300 ויּב

 ;טנייה ןיִּב 1900 ןופ (ד"הנ :שידיי ,ם86. טצריקרַאפ שטיידכיוהיינ
 ;כיוהלטימיטעּפ ש ןעמ טפור ד"המ ןופ טרעדנוחרָאי עטצעל סָאד

 | (ד"המּפש) שטייד

 (ד"הגרפ) ש טיידכיוהיינ א רפ--ד"הנ ןופ טרעדנוחרָאי עטשרע סָאד
 ַא ןופ תופוקּת יד זַא ,ךעלטנייװעג טינ ןטײטַאּב ןעגנולייטגייא עלַא יד |
 .םוטּפַאר רעביא ךיז יז ןקַאה ןטרָאד ןוא רָאי ןסיוועג א זיּב ןעייגרעד ךַארּפש
 זיא גנולקיװטנַא יד :ללכּב עטכישעג טימ יװ ֹױזַא זיא עטכישעג?ךַארּפש טימ
 טינ ךַארּפש יד ךױא טרעה טנייה יװ טקנוּפ) ךעלסיּבוצ ,ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעג
 עטנרעלעג יד ןוא ,(ךיז ןטיײיּב וצ ןוא ךיז ןעלקיװטנַא וצ טוגימ ןייא ןייק ףיוא
 ןצענערג עפרַאש יד טרעלקעגסיוא ןגעװ=טײקמעװקַאּפ ןופ רָאג ןּבָאה

 :רַאפ ןופ ןסטפירשעג יד ןיא קירוצ ףיוא קעװַא ןעײג רימ רעמ סָאװ
 ָפטלַא יד טרעװ רעכעלדנעטשרַאפמוא ןוא רעדמערפ ץלַא ,ןטײצ ענעגנַאג

 רעטסערג רעד ןיא עטעג זַא ,ןגָאז טעװ רענײא רעדעי ,ךַארּפש עשטייד
 00 ןוא עכעלטע טימ ןּברָאטשעג זיא סָאװ) ןעטעג ייּב רָאנ ;רעטכיד רעשטייד
 .סױא ןוא רעטרעװ עקיצנייא ךיוא ןיוש ךיז ןעניפעג (1882 ןיא ,קירוצ רָאי

 לשמל טּבײרש עטעג .שטיײד ןקיטנײה ַא רַאפ חנושמ ןעגנילק סָאװ ,ןקירד
 רעּביירש ַא 1010 ןוא טגנ םעד ףיוא ןעמ טגָאז טגייה סָאװ ,1/ע0 ,8618סז לָאמַא
 ףעקיטניײה רעד רָאג ,טיונ רַאפ ןײטשרַאפ ךָאנ ןעמ ןעק ןרָאי 900 רַאפ ןופ
 400 רַאפ ןופ ךוּב ַא ןוא ;טינ םעט ןיק רָאג םיא ןיא ןױש טגיפעג שטייד
 רע זַא .ןענעייל טינ ךוּברעטרעוו ַא ןָא ךיוא שטייד ַא וליפַא ןיוש ןעק ןרָאי
 רע ;טינ ךיוא ךוּברעטרעװ ןייק ןיוש םיא טפלעה ,רעפיט ךָאנ ךיז טּבָארגרַאפ
 ַא םיא רַאפ ןעװעג טלָאװ סע יװ ךײלג ,קיטַאמַארג ןעגרעל ןױש ףרַאד
 | .ןושל דמערפ

 ןדער טנעק יא ,ךַארּפש רעדנַא רעדעי טימ זיא ענעגייא סָאד טקנוּפ
  ףיא בוא ,ןיטשרַאפ טיג ריא טעװ ןריּפסקעש רָאנ ,רעסַאװ ַא יװ שילגנע
 ןיא שילגנע ןופ ןטייצ ערעטלע ןגעוװ ןוא ;לעיצעּפס ןענרעל טינ ךױ טעװ
 =רעווינוא יד ןיא ןרָאי ּפָא ןעװערָאה רעדנעלגנע ענעריוּבעג .טדערעגּפָא ןיוש
 .רוטַארעטיל עשילגנעײטלַא יד ןײטשרַאפ ןוא ןענעייל ןליוו ייז ּביױא ,ןטעטיס
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 ,טקיטרַאפעגּפָא ןכַאז עגײמעגלַא יד טימ ןיוש ךיז ןּבָאה רימ זַא ,רעטציא }
 | .עמעט םצע רעודנוא וצ ןעמענ ךיז רימ ןענעק

 :ןבירשעג ּברַאה ,רעכעלטפַאשנסיו ךס ַא
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 ,ףױרַא זדנוא ייַּב טמיווש סָאװ ,עגַארּפ עטשרע יד זיא סָאד ?שידיי זיא טלַא יו

 רעד זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ןצנַאג ןיא עטנרעלעג עשידיי.שטייד יד ייּב

 ןעמוקעג ןענײז ַײז טגיז לָאמעלַא ןּבָאה ןדיי :רערָאלק ַא ןעװעג רעפטנע

 ,ןעמ טגָאז ,ןעװעג ָאד ןיוש ןענייז סעינָאלָאק עשידיי ןוא) דנַאלשטײד ןייק

 יד יװ ,ךַארּפש רעקיּבלעז רעד ףיוא טדערעג ,(קירוצ רָאי טנזיוט ייווצ טימ

 ןופ גנולקיװטנַא יד טכַאמעגכרוד ךיוא ןּבָאה ןדיי .גנורעקלעפַאּב ענעטעזעגטלַא

 ןופ ,שטיידכיוהלטימ וצ שטײדכױהטלַא ןופ ,שטײדכױהטלַא ֹוצ שינַאמרעג-ברעמ

 .שטײד ןופ טרעדנַאװעגסױא ןּבָאה ןדיי ןעו .שטיידכיוהיינ וצ שטיידכיוהלטיפ

 עשטייד יד ןיהַא ןעמונעגטימ יז ןּבָאה ,עטיל ןוא ענַיַארקוא ,ןלױּפ ןייק דנַאל

 שידי ךיז טָאה רעמָאט .(ץערג) ײטייקילייה ַא יװ יז טיעגּפָאװ ןוא ךַארּפש

 םעד ןיא ןענייז ,ןיָאװעג "ןּברָאדרַאפװ ןיא ןוא שטייד ןופ טרעטייוװרעד ךָאנרעד

 ןופ ןדיי יד טּפוטשעגּפָא ןּבָאה סָאװ ,תופידר יד סנטשרע : ןכַאז ייווצ קידלוש

 ?עג טינ ןּבָאה סָאװ ,ןדיי עשילױּפ יד סנטייװצ ןוא ,רוטלוק רעשטייד רעד

 עשטײד ערעיײז ןופ ךַארּפש עגײר יד טעשטעילַאקעצ ןוא שטייד ןייק טנעק

 ,"רעדירּב:טנּביולגש

 ימכחש רוד רעצנַאג ַא רָאנ ,ייווצ טינ ןוא שטנעמ ןײא טיג טלַאה וזַא

 ןרעדיינשנייטש ןוא ןצערג טימ קידנקידנע ןוא ןצנוצ ןופ קידנּבײהנָא ,"לארשי

 ,קוק רעשלַאפ ַא סָאד ןיא ןגעוטסעדנופ .ןענַאמעדיג ןוא

 ,ךַארּפש יד טשרעדנַאעגרעּביא ץּפָאריײא:חרזמ ןיא ןדיי יד ןּבָאה סיוועג

 סע טּבײלּב ךַארּפש רעסָאװ רעּבָא ןדנַאלשטײד ןופ ןעמוקעג יז וצ זיא סָאװ

 ךוא לײמ רעטרעדנוה ףױא קעװַא טרעדנַאװ יז ןעװ ,טײּב םוש ןָא רעביא

 :לַאפ ןײא ןיא רָאנ ןעלגעמ ןיא סָאד ;דנַאלרעטומ ריא ןופ ּפָא ךיז טסייר

 ?גנוּברַאדרַאפװ ןדנוא ײּב טפור רעצעמע ּביוא ןוא ,קעװַא טּברַאטש ךַארּפש יד

 סָאד זיא ,"גנולקיװטנַאװ ןזױצנַארפ ןוא רעדנעלגנע יד ײּב טפור רע סָאװ סָאד

 .ןײלַא ךיז וצ גנוטכַא ןייק טינ טָאה רע זַא ,ןמיס ַא רָאנ

 ןעו ,ןושל רעדנוזַאּב ןייק טמערופעגסיוא טיג ןדיי ייּב ךיז טלָאװ סיוועג

 עכעלטסירק ערעײז ןופ טדײשעגּפָא ןעװעג טינ לקערּב ַא ףױא ןטלָאװ יז

 ןעמ .קידלוש םעד ןיא ןעניײז תֹורוג ןוא תופידר יד אקווד טינ רעּבָא ,םינכש

 ךיוח תוחוּכ עלַא טימ ןסירעג ךיז ןּבָאה ןדיי זַא ,יװַא ךַאז יד ןלָאמ טיג ףרַאד

 =עג טָאה ןדיי ,ןיג .ןזָאלעג טינ ןּבָאה טגייפ:ןדיי עזייּב יד ןוא ?ןסיגוצפיונוצ

 וצ גנוּבערטש ַא יז ייּב ןעװעג לָאמעלַא ןיא סע ,ןרעדנַא םוצ סנייא ןגיוצ

 - יד טָא ןוא -- ,:הביבס ענעגײא ןַא ,ןּבעל רעגייטש םענעגײַא ןַא ןפַאשַאּב

 יד ןופ עטכישעג יד טײצ רעטסײנ רעד ןופ ןעגנערּב ןעמ ןעק עיגָאלַאנַא ןָא רַאפ 2

 ןײק ןעװעג טינ זיא ,טרירגימיא ןיהַא ןּבָאה ןדי ןעװ .קרָאיײװיג ןוא ןָאדנָאל ןיא םיבושי עשידיי

 םוצ סנײא טעילוטעג ךיז ןדיי ןּבָאה ןגעוװטסעדנופ ,טרָאניואװ םעד ןבײלקסיױא עגונּב גנַאװצ םוש

 "חרזמ) דײס.טסיא יד ;ןלַאטרַאװק עשיד" עקידלַאװג יד ןעמוקעגפיוא ןענַײז ױזַא ןוא ,ןטייוװצ

 | .ןָאדנָאל ןיא לעּפעשטײװ ןוא קרָאיײװינ ןיא (טייז



 11 . םוקפיוא ןופ ןדנַאטשמוא ןוא רעטלע

 .ךַארּפש עשידײ ערעדנוזַאּב ַא ןסקַאװסױא טכַאמעג טָאה הביבס ערעדנוזַאּב
 ןענייזס .ןושל קיטנייה רעזדנוא סָאװ ,עגעגייא סָאד טיג ןעוועג סע זיא תליחּת
 ;טינ טנייה ןױש ןצינ רימ סָאװ ,ןעמרָאפ ןוא רעטרעװ ךס ַא םעד ןיא ןעװעג

 סָאד זַא ,רימ ןענעקרעד ,רעטנעעג עלעסיּב ַא ןייא ךיז ןקוק רימ ןעו רעּבָא
 ,שידיי רעזדנוא ןופ עדייזרעטלע רעד זיא

 טשרָאפעגסױא סָאװ ּפַאנק ךָאנ זיא רוטַארעטיל עשידיי עטלַא רעזדנוא
 סנייא רעּבָא .רעקינײװ ךָאנ טייז רעקיכַארּפש רעד ןופ לעיצעּפס ןוא ,ןרָאװעג
 .םורד ןופ תוליהק עשידײ יד ןיא :רעכיז ףיֹוא ןגָאז רעטציא ןיוש רימ ןגעמ
 ,נבייא ןַא טַאהעג ןױש ןדי ןּבָאה עילַאטיא:ןופצ ןיא ,ןייר םייּב ,דגַאלשטייד
 ,ךיי ןשיליױּפ ַא ןגיוא יד ןיא ןעזעגנָא ןּבָאה יײז רעדייא ךָאנ ןושל קיטרַא

 סג ןענייז שידיי ןופ רעגערטיטּפוה יד ןמוילּכ :קיטכיר ָאי ןיא סגייא
 .ףױא סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ךַארּפש עשידײ יד טָאה ,ןדײ עשטייד יד ןעוו
 :רעװש רעד ןעװ ,רעטעּפש .שטייד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא
 ךיז טָאה ,חרומ ןייק טקורעגרעּבירַא ךיז טָאה ןדיי עשידיי יד ןופ טקנופ
 ןדנוא טגנערצ סָאד טָא .גנוקריו רעשטייד רעד ןופ טיײרפַאּב ןושל רעזדגוא|
 עג רעד ןיא ץענערג ןטש רע םעד ןריקרַאמסױא ןענעק רימ זַא ,וצרעד
 :ןַאמע ךיז ןּבָאה רימ ואװ ,טקנוּפ םעד ןיּב :ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ עטכיש
 ,וטקנוּפ םעד ךָא ג ןוא ,שטייד ןופ טריּפיס
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 ײשיריי:שטייטח ןָא ףור ךיא סָאװ ,שידיי ןֹופ הפוקת רעטסטלע רעד ןגעוו
 ,ןָא ךיז טּביה יז ןעו ,ןגָאז וצ סָאװ קינײװ ןַארַאּפ זיא ,שידי יט לא רעדָא
 סָאװ ,תֹודע םוש ןייק טיג וליּפַא רימ ןּבָאה 1000 רָאי ןויּב ,סינ רימ ןסייוו
 .ארעטיל יד .ןדיי ןופ ךארּפשיגנַאגמוא רעד ןגעװ סעּפע ןלייצרעד זדנוא לָאז
 ,עשיערבעה א סױאכרוו טעמּכ ןעועג ןטײצ עגעי ןיא זיא ערעזדנוא רוט
 םישוריפ ,םידמול עסיורג יד ןופ ןעמענ ,תורוג רָאנ טנכיײצרַאפ טָאה יז ןוא
 טראפ זיא קלָאפ ןופ ןּבעל עטסקיגײװעגיא עצנַאג סָאד ןארמג רעּברַאה ַא ףיוא
 םיכָאלמ טימ ןעװעג ןטלָאװ ןדיי יװ ךיילג ,רעײלש ןטכידעג ַא טימ טקעד
 טינ ןוא ןסעגעג טיג ,טעּברַאעג טיג ןוא טלדנַאװעג טינ ןטלָאװ ייז יװ ,ךיילג
 ?גיק ערעייז רַאפ רעדילגיוו ןייק ןעגנוזעג טינ ןוא טַאהעג ביל טינ ,טעילוהעג
 ןגעװ ללכּב טינ ןוא ךַארּפש רעד ןגעװ טינ ןטכירַאּב םוש ןײק ָאטיג .רעד
 ואוו:ץעגרע ןעניפעג רימ בוא ,ךעלקילג ןצַאש ךיז ןזומ רימ ןעטכישעג=רוטלוק
 ,שינערעהוצנָא ןַא

 ;שינַאכעמ וצ ןײטשרַאפ טינ ןעמ ףרַאד תופוקת יד זַא ,לָאמַא ךָאנ רעּביא רזח ךיא 1
 עטלַא יד ןאו ,טײצ.גנַאגרעביא ןַא ןַארַאפ קידנעטש זיא ןדָאירעּפ עקיכַארּפש עלַא ןשיווצ
 ,גירק יד ןײא ןעמעג עײג יד ןענַאװ זיִּב ,עײנ יד טימ המחלמ ןריפ ןעמרָאפ ןוא רעטרעוו



 -שידיי ןופ עטכישעג 12

 ,שטייד טדערעג ןּבָאה דנַאלשטיײד ןיא ןדיי יד זַא ,סורעג ןטשרע םעד

 יישר 1108 זיּב 1040 ןופ טּבעלעג טָאה סָאװ ,י"שר גרשפא זדנוא טגנערּב

 ?רעװ גור סָאד רע טשטײטרַאּפ רעּבירעד ןוא ,דיי רעשיזיוצנַארפ ַא ןעוועג זיא

 ;ױזנּכשַא ןושלּב רע טגנערּב רעטרעװ ערעדנַא רָאנ ;?שיזיוצנַארפ ףיוא רעט

 ףזעילא 'ר .ףןּבָאה טפרַאדעג סָאד ןעמ טָאה ןדי עשטייד רַאפ זַא ,ןמיס ַא

 ןופ ריאמ 'ר ייּב ;רעטרעװ עכעלטע ךױא טגנערב (ה"י 12) ץניַאמ ןופ ןתנ ןּב

 טרָאװ סָאד לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טנגעגַאּב (ה"י 13 ,ם"רהמ) גרובנטַאר

 עכעלטע וצ ןַארַאפ ןיוש ןענייז טרעדנוהרָאי ןט18 ןוא ןט14 ןופ ,שיטײצרַאלװ

 עשימַארַא רעדָא עשִיערּבעה רעקילדנעצ ליפ ןעניפעג רימ ואו ,ןדיפמתּכ

 ןיוש רימ ןּבָאה טייצ רעּבלעזרעד ןופ .?זנּכשא ןושלּבז טצעזעגרעּביא רעטרעװ

 סעסָאלג ןופ ןעגנולמַאז עשיטַאמעטסיס ךיױא רָאנ ,סעסָאלג עקיצנייא רָאנ טינ |

 .("ןרַאסָאלגװ סָאד טפור ןעמ)

 ןדיי ;תויתוא עשיערּבעה טימ רעטרעוװ:שטייט עלַא יד ןעגייז ןבירשעג

 :תיִּב:ףלַא ןשיערּבעה םעד טימ ןכַארּפש ענעילטנַא עלַא ןבײרש ןגעלפ

 "ןטנָאװ עשיערבעה סָאד טָא רעּבָא ,ישיזיוצנַארפ ,שינַאּפש ,שיּבַארַא ,שימַארַא

 =עג ןּבָאה סָאװ ,רעטרעװ יד לפיוו ףיױא ,ןענעקרעד וצ רערעװש ךָאנ טכַאמ

 סָאװ ,טטיידכיוהלטימ ןטימ רעדנַאנופ ךיז ןעײג ,ליומ ןיא ןדיי ייּב ןעגנולק

 "רעוו עקיצנייא סָאד ךָאד ןענייז םעד ץוח .טדערעג ןַאד ןּבָאה ןשטייד יד

 עצנַאג ןיא טשרע ךיז טקעלּפטנַא ךַארּפש ַא ןופ רעטקַארַאכ רעד ןוא ,ר עט

 ךױא ךיז רעשרָאפ ערעזדנוא ןּבָאה רעטרעװ עקיצנייא יד וצ ןליפַא ןוא ,ןצַאז

 .8 הרעה הז 1

 יגײא עכלעזַא .,שיזױצנַארפטלַא רָאנ ,ךַארּפש עקיטנַײה יד טינ סָאד זיא ךעלטנײװעג ?

 ינַארפטלַא סי"שר ,טעס ָאל ג ןעמ טפור טסקעט ןקיכַארּפשרעדנַא ןַא ןיא רעטרעװשטײט עקיצ

 עטכישעג רעד טימ ךיז ןעמעגרַאפ סָאװ ,עטנרעלעג עלַא רַאפ רצוא ןא ןעגַײז סעסָאלג עשיזיוצ

 .ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ

 (עשידײ.טלַא) *"עשטיײײט, יד יצ ,םעד ןיא ןעלפייווצ ןעמונעג רעּבָא ןעמ טָאה סנטצעל ?

 ןטסקעט.י'שר עלַא סָאװ ,זיא השעמ יד ,ןײלַא ןי"שר ןופ עקַאט ןעמַאטש י"שר ןיא סעטָאלג

 ףעיײז ךָאד ןעק ןרעגניי רעטױעדנוהרָאי רָאֿפ ַא טימ ןענײז ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענייז עכלעוו

 ףרוד ןדייבתּכ יד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא ןענַײז סעסָאלג עש טייט יד זַא ,ןײז טלָאמעג

 .רעבײרשרעּביא עק דרעטעּפש זיא סע עכלעוו

 =ָאנימרעט רעשרעטסיולק.ךעלטסירק רעד ןופ ךיוא קירדסיוא ןַא סָאד זיא הליחתכל 4

 ףעשטיידכיוהיגירפ רעד ןיא ןּברָאטשעגּפָא טרָאװ סָאד זיא ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא רָאנ ;עיגָאל

 ,ןּבילּברַאפ סע ןיא זדנוא ײּב ,טײצ

 ,רעשיערּבעה.טלַא רעד טינ טנײה ןצונ רימ ןכלעװ תיּביףלַא רעד זיא ךצלטנעגייא ?

 יצג טּפוטשעגסױרַא זיא טפירש עשיערּבעה:טלַא יד .(ירוׂשַא ביתכ) רעשירוש ַא רעד רָאנ

 יד יװ םעד טימ ןעמַאזוצ ,ןּברוח ןטײװצ ןוא ןטשרע םעד ןשיװצ טײצ רעד ןיא ןדי יב ןרָאװ

 ,רעשיאערּבעה רעד ןופ ןוּבשח ןפיוא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה ךַארּפש עשימַארַא



 19 ה ןרוּפש עטסטלש

 יד .עקַאט סָאד זיא טעּברַא ערעװש ַא .ןייז וצ רעהעג'ס יװ טקוקעגוצ טיצ

 ןענַאװ ויּב ,העש עכעלטע ןכוז לָאמַא ףרַאד ןעמ ואו ,ןטּפירקסונַאמ עטלַא

 ןיא םירדחפירדחב ןטלַאהַאּב ןגיל ,טרָאװ שידיי ַא ףיוא ןָא ךיז טסױטש ןעמ

 סע רעװ ןטלעז ןוא ,וו"זַאא ןעכנימ ,ןָאדנַאל ,דרָאפסקָא ןופ ןקעטָאילּביּב יד

 ןבָאה סָאװ ,עטנרעלעג עשידיי:שטייד עטלייצעג יד ,יײז טימ ךיז טריסערעטניא

 ,רעכיז ןעװעג הליחּתכל ןוש ןעגייז ,טייצ רעייז םעד ףיוא ןּבעגעגקעװַא ָאי

 .גההטיש רעייז רַאּפ גנוקיטעטשַאּב ַא טכוזעג ןּבָאה ייֵז ןוא ,שטייד זיא סָאד זַא

 ןעק סָאװ ,שידי ןעק סָאװ ,רעשרָאפ רעסױרג רעד ןעמוק ןוומ ךָאנ טעװ סע

 לָאז רע ןוא -- ךַארּפש רעשטייד רעד ןופ עטכישעג יד ןעק סָאװ ,שיערּבעה

 םיא ןקוקמורַא ןוא לַאירעטַאמ ןצנַאג םעד טנעה יד ןיא ןעמעננײרַא לָאמַא ךָאנ

 רַאפ ןענעפעפיוא סיוועג ךיז טעװ טלָאמעי ,טקנוּפדנַאטש ןשידיי רעזדנוא ןופ

 ,ךליּב יב ַא ראג ודנוא

 סָאד ויא שטײד ןצנַאגניא !:טניה ןגָאז ןיוש רימ ןגעמ סָאד רעּבָא

 ןטּפירקסוגַאמ עטסטלע יד ןיא ןיוש ןעניפעג רימ .ןעוועג טינ ךיוא טלָאמעי ןיוש

 =נײה ןרַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,ס וצ 8 ןופ גנַאגרעּבירַא םעד

 רעשטייד רעד רַאפ טיג רעּבָא ,ןטקעלַאיד עשטייד לייט רַאפ ןוא שידיי ןקיט

 טָאלּבָא ,(488: שטיײד) רַאה טָאטשנָא (0 ןטימ) רָאה : ךַארּפשײװטַארעטיל

 רעד ,לשמל) רעד ףַארטרערָאֿפ םעד ןּבָאה ףימ .2001846 ד"הב (00101==)

 שעי ןופ ןטטפירשעג עשטייד יד ןיא רעדײא ,רעטנעװקעסנַאק ךס ַא (ןליפ

 =ײז סָאװ ,רעטרעװ עשידיי עטנַאקַאּב טוג ערעזדנוא ָאד ןּבָאה רימ .טייצ רענ

 ופ ,ןעלגערּפ : ןרָאװעג ןדנואושרַאפ גנַאל ןיוש שטייד ןשירַארעטיל ןופ ןעג

 סָאוו ,רעטרעװ ענױזַא ָאד ןּבָאה ךימ :סרעקיטכיװ סעּפע ךָאנ ןוא ;סַאפרעט

 ײז ןּבָאה שידיי ןיא ןוא ןעוועג סיג לָאמגייק שטייד ןיא ןעגייו

 גָאט ןקיטנייה ןיּב טיהעגפיוא ךיז

 ,ןליּפשײב עכעלטע ןעמענ רימָאל

 ןּבָאה "ןלמ} טרָאװ עשיערּבעה סָאד זַא ,ןלעטשרָאפ ךיז ןענעק רימ

 רעמָאט ,"גיניקח טימ ךיילגוצ ןציג ןעמונעג סע ןוא ךיז ןצ טריפעגנײרַא ןדיי

 {טוט גיניק רעד סָאװ סָאד ןקירדסיוא לָאז סָאװ ,טרָאװ ַא רעּבָא היא טפרַאד

 .גיניק ַא ןַײז טעװ רע -- "ךולמיא :טרָאװ ענעגייא סָאד טניד שיערּבעה ןיא

 ;ןלצרַאװ ןקיּבלעזמעד ןופ טרָאװטײצ ןייק ןעניפעג טיג ריא טגעק שטייד ףיוא

 סױא טמוק ,"ןריגער טעװ רע :רעדָא ,"ןשרעה טעװ רעװ : ןגָאז טזומ ריא

 עגייז ןיא ס על ר ע פ ףסוי יװ ןטנרעלעג ןסיורג ןימ ַאזַא ליב סױרַא סָאד רימ ןעעז ןטסטלוּב םַא

 4616:896 עטי (068081006 6006 2602:2180804 80 8108180864:/8 40016מ.

 אזטמסתסמ 84 1

 טפָא רעײז טקירדעגסיוא 0 רעד טרעװ הףערעזדנוא הוטַארעטיל רערצטלע ףעד ןיא

 *טלַא םעד ןגעװ ללכּב -- ,טולּבוא ,רוה :ןבירשעג ָאזלַא טײטש'ס ;ו ךרוד רָאנ ,6 ךרוד טיג

 ,95---04 יז ליפ"דיי ןיא ץיטָאג ןיימ ןוא 114---108 יז ןצלפַָאטש עז גיילסיוא ןשידיז



 שיר" ןופ עטכישעג 14

 ןַא ןדי ךיז ןּבָאה .טסקעט רעשיערּבעה רעד טצעזעגרעּביא ךעלטקניּפ טינ

 ןךוא "ןגיניק טעװ רע -- ךולמיא :טרָאװ ןגייא ןַא ןפַאשעג ןוא ןּבעגעג הצע)

 | .טכער ןעװעג ןיוש זיא סע

 ,וכ לאקוחי ףוא טייטש ,ה"י ןט13 ןופ טמַאטש סָאװ ,עסָאלג ַא ןיא

 סָאד זַא ,טניימ :סעלרעּפ .אָׁשְמִלַּפ זנכשאב ג גפ/ :("ןמשו שבדו גנפוו) ן

 ןָא ק סָאד .סַאולַאב == "אמשלפװ ןיטש טפרַאדעג טָאה'ס ןוא ןירג ַא זיא

 ?סױרַא ןָאק ײסעמלַאּפז טרָאװ םעד ןופ רָאנ םירָאװ ,זיירג ןייק ןייז טינ רעּבָא

 ַאב לָאמַא עקַאט טָאה ןסעמלַאּפ ,"ןסעמלַאּפװ טרָאװ קיטנייה רעזדנוא ןעמוק

 רעּבָא ,"סַאזלַאּבװ ןופ עקַאט ךי טמענ "סעמלַאּפ? ןוא ,"ןרימַאזלַאּבז טיט

 | ,ךיז רַאפ טרָאװ ַא רָאנ ,ןּביײרש ןיא זיירג ןייק טיג זיאי'ס

 סָאװ ,"שידרעטסח רעדָא "סעדריטשח טרָאװ סָאד זיא רעקיטרַאנגײא ךָאנ

 *ָאוװ ןוא עיצילַאג ןיא ךיוא ,ענליוו ןיא ,דנַאלרוק ןיא טנייה ךָאנ ךיז טנגעגַאּב

 טקעלַאיד ןשטייד םוש ןייק ןיא .:ןסעגעגנייא ,טנשקערַאפ ,זייּב :זיא טשּפ רעד ,ןיל

 קעטָאילּביּבײהכולמ רענעכנימ רעד ןיא ןיא טָא רָאנ ;ָאטינ ,ךיז טכוד ,סע זיא

 ה"י ןט13 ןיא טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ ,טּפירקסונַאמ רעשלערּבעה ַא ןַארַאּפ

 טצעזעגרעּביא טרעװ וט ,טמ הימרי קוסּפ רעד ואו ,(68 ימונ וװָאכָארָאּב)

 גנוצעזרעּביא רעשטייד סרעטול ןיא) "טייקשדרוטש ןייד -- ךתצלפּתז :ױזַא

 םַאדרעטסמַא ןיא סױרַא ןיא סָאװ ,גנוצעזרעּביא עשידיי סעצילּב ;101062: טייטש

 רעּפָאהװ טרָאװ רעזדנוא ןיא ןופרעד סָאװ ,"טריּפָאה ןיידח : טּביירש ,0

 ןיוש זיא סָאװ ,טרָאװ ַא טימ ןוט וצ ָאד ןּבָאה רימ ,סע טסייה ,(ץלָאטש ,ייקיד

 .ןדיי ןופ ךַארּפש רעד ןיא בשֹוּת ַא רָאי 700 ןטסקיגײװ םוצ

 ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןיוש זדנוא ןזײװ ןליּפשייּב עטלייצעג רָאּפ יד טָא

 ןּבייהנָא עטשרע יד זַא ,ודנוא ןענרעל יז ןוא ,ןײג ןפרַאד רימ געוו

 יוו ,רעטנעעג טינ ןכוז רימ ןפרַאד ךַארּפש רעזדנוא ןופ

 | | ,.קירוצ 800 -- 700 רָאי ַא טימ
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 טיול ןרילומרָאּפ סָאד לָאז ןעמ ןעו ,רעטרעװ ערעדנַא טימ טסייה סָאד

 ?כיוהלטימ רעד ןיא ךָאנ ןּבָאה ןדיי זַא ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןֹופ תופוקת יד

 ןעמ ,"שטייד ןיירז ןייק ןעוועג טינ זיא סָאװ ,ןושל ַא טַאהעג טייצ רעשטייד

 :יל טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ טיהעגפיוא ךיז ןּבָאה סע לייװ ,ןגערּפּפָא סָאד ליוװ

 ןעניפעג ןגָאלָאליפ יד סָאװ ,גרעּבמירט ןופ דניקסיז טעָאּפ ןשידיי ַא ןופ רעד

 ,ענעגייא סָאד טקנוּפ ןיא סָאד רָאנ ,םינמיס עשידיי םוש ןייק ןושל ןייז ןיא טינ

 ןופ גנולמַאז ַא ןײרַא טנַאה ןיא ןעמוקַאּב טנײה טלָאװ רעזעניכ ַא ןעװ ױװ

 181 * ,ו"צד 1

 ,ו"א 237 יז ןעלּפַאטש ילגפ ?



 35 | ןטנעמעלע עשטייד-טינ

 ךדער ןדייײחרזמ עלַא זַא ,ךמס םעד ףיוא ןסָאלשַאּב ןוא רעדיל עשיסור סגורפ

 ,שיסור

 ןסיװעג ַא טגָאמרַאפ רעטלעלטימ ןיא ךָאנ טָאה ןדיי ןופ ןושל סָאד זַא

 תעשּב .געוו ןשיטערָאעט ןפיוא וליּפַא ןלעטשטסעפ ןעמ ןעק טײקיטרַאנגייא דַארג

 עשיערּבעה יד ןױש יז ןּבָאה ,ךַארּפש עשטייד יד ןעמונעגרעּביא ןּבָאה ןדיי

 לסיּב ַא זַא ,טינ קפכ ןייק זיז סע ןוא ;תורוד עגנַאל ךיז ייּב טַאהעג ןַארּפש

 =לער םוצ תוכייש ַא ןּבָאה סָאװ ענױזַא טּפױהרעּביא ,ןטנעמעלע עשִיערּבעה

 ענעי ןּבָאה רעטייוװ .גנַאגמוא ןיא ךיוא ןעוועג ןענייז ,ןּבעלײהליהק ןוא ןזעיג

 ;עינַאּפש ,עילַאטיא ,ךיירקנַארפ ןופ דנַאלשטייד ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןדיי

 טָא ןופ טשער ַא ןוא ,רעטרעװ עשינַאמָאר ךױא ךיז טימ טכַארּבעגטימ

 ןײה ויּב שידיי רעזדנוא ןיא ןּבילגרַאפ יא ןטנעמעלע עשטייד-רַאפ יד

 עשינַאמָאר יד ןופ רעטרעװ עשידײ עכלעזַא עכעלטע ןענייז טָא .גָאט ןקיט

 ןיא ןעגייז יז זַא ,סיװעג ףיוא הימ ןסייוו ייז ןופ לייט ןגעוו סָאװ ,ןכַארּפש

 :שידיי ןיא יװ םרָאפ רעד ןיא ןעװעג טינ רעדָא ןעװעג טינ לָאמנײק שטייד

 טגיה ךָאנ :ןֹרָא ;(0606010010 ןיא םרָאפ;טנורג ףשינײטַאל יד ןשטנעּב

 =}כנַאלּפ ;(ןענעװַאד זיא שטײט רעד ;ןדיי עשטייד יד ייּּב ךיורּבעג ןיא

 ,דנַאלרוק ןיא לשמל ,ערעזדנוא ןטקעלַאיד לייט ןיא טגײה ךָאנ ;ןענייװ) ןעג

 ערעטלע יד ןיא ;80816240 שינעילַאטיא) טנלָאש ט ,םיורג לי מ ;(ענליוו ןיא
 סע טּביײרש ,8082106 ,ֹוזַא ןוא ,"טלאשפ עקַאט פע טסײה ןטפירש עשידיי

 =עטיל רעשידיי רערעטלע רעד ןיא טפָא ;לדיימ) לצ לי פ ;(ענייה ךירנייה ךיוא

 ;(טײצלָאמ :טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא טײטַאּב) ט ס ָאּפ ;(רוטַאר

 ןעיירב ;(רוטַארעטיל רערעטלע רעד ןיא ;ןרדהרעביא) ןעגרוטרעד

 ךעגנַאלַאּב רעהַא .ןרעסערגרַאֿפ ןעמ ןעק לטעצ סָאד *ע ריוו ;(ןטעּברַאפ)

 ױזַא טגײה ןעגנילק סָאװ ,וזַאא לשנַא ,לטנעי ,עצנירּפ ש ןעמענ יד ךיוא

 סָאװ ,םעד ןופ טַאטלװער ַא אמתסמ זיא טייקכעלשידיי יד .?ךעלשידיי:טכע

 . =ַאּב ןויטקעלַאק רעודנוא ןיא שימײה ןוא טלַא יֹזַא ןעניז רעטרעװ יד

 ,ןייזטסואוו

 שש טייד יד ליּפַא זַא ,ןגָאז ןוא רעטייװ ךָאנ ןייג רעּבָא זומ ןעמ

 ַא .שטײד-ןייר ןעװעג טינ ךוא ןענײז שידײ ןטלַא םעד ןיא ןטנעמעלע
 רָאּפ עײג ַא ןָא טוט ןעמ יװ יֹזַא טינ רעּביא ךָאד ןעמ טמענ ךַארּפש עיינ

 .86---88 יז ,1023 200 ןיא סעלרעפ .פ עז טרָאװ םעד ןופ םַאטשּפָא םעד ןגעוו 1

 .85 'ז ליפ"ךיי ןיא ץיטָאנ ןיימ עז ע ריוו ןגעוו 2

 עשינַאמָאר עקיצנײײא יד ןגעוו טיג ןוא םּתס שינַאמָאר ןגעוו םוטעמוא ָאד דער ךיא 9

 גונעג טינ ךָאנ ןיא שידיי ןיא ןטנעמעלע עשיגַאמָאר יד ןופ םַאטשּפָא רעד לייו ,ןכַארּפש

 עשיגַאמרעג יד וו טקנוּפ) ןטייצ ענעי ןיא ןכַארּפש עשינַאמָאר יד ןענייז בגַא ;טרעלקעגפיוא

 ,טגײה רעדייא ךיז ןשיוצ רעטנעענ ךס ַא ןעוועג (עשיװַאלס יד ןוא



 שידיי ןופ עטכישעג 160

 .ךַארּפש ןוא גנורעדנַאװנײא ּפיט ןייא ןלעטשרָאפ רעירפ ךיז רימָאל .ןשטַאל
 *וּפ ןייז ןופ ןרָאװעג טלגָאװרַאפ ןיא סָאװ ,לארשי 'ר דיי ןייא .גנומענרעּביא

 ואו:ץעגרע ןדנַאטשמוא עסיװעג קנַאדַא ןרָאפ וצ טמוק ,לטעטשניילק ןשיל

 ןענייז ,ןגָאז רימָאל ,ןדיי ןייק ואוו ,ַאנָאירַא טַאטש רענַאקירעמַא םעד ןיא

 טעװ רע ,טעּפמיא טימ שילגנע ןענרעל ןעמענ סיוועג ךיז רע טעװ ,ָאטינ רָאג

 :סױא עשידײ ענעי ןגָארטרעּבירַא רע רעװ קידנליװ טינ לייוװ ,ןזיירג ןכַאמ

 ןעמוקסיוא סָאד טעװ ,רעטרעװ עשילגנע ףיוא ,ּפָאק ןיא טָאה רע סָאװ ,ןקורד

 טעװ ,סיקנעי ןשיװצ סיואכרוד ןיז טעװ רערעזדנוא דיי רעד רעּבָא ,שימָאק

 ןופ גנַאלק םוצ ןרעװ טנײװעגוצ טײצ רעצרוק ךרעיפל ַא ןיא רעוא ןייז

 טעװ ,ןַאמ רעטנעגילעטניא ןַא זיא רע בוא ןוא ,שילגנע רענַאקירעמַא םעד

 ןצנַאגניא שילגנע ןענרעלסיוא ךיז טעװ רע ןענַאװ זיג ןעמענ גנַאל טינ

 ,טקערָאק

 טינ ,גנורעדנַאװניײא ןופ לֵאפ ןטײװצ ַא סױא רעּבָא ךיז טלָאמ טציא

 רָאג ,ַאנָאזירַא ןייק ןישולַאק ןופ טלגָאװרַאפ טרעװ רעדיינש רעד לאדשי 'ר

 .יפעג ײז ואו ,קרָאיײינ ןיא שדוח ןייא ןיא ןָא ןעמוק ןדיי טנזיוט קיצנַאװצ

 :רעל ןופ גנַאװצ רעד ןַארַאפ ךױא זיא ָאד .הליהק עשידיי עסיורג ַא ןיֹוש ןעג

 קידנעטש יא ןעמ ּבױא רעּבָא .ןענרעל עקַאט טעװ ןעמ ןוא ,שילגנע ןענ

 טרזח ,שילגנע ךרוד ךיז ןשיװצ טדער ןעמ ןעװ ןוליפַא זיא ,ענעגייא ןשיוװצ

 רָאנ שילגנע ןיא דיי רעד טכַאמ יצ ,ןזײרג ענעגייא יד ןייא ןײלַא ךיז ןעמ

 ?עפ לייט רעסיורג ַא רעּבָא ,ךיוא עקילעפוצ ןייז ןענעק סע ?ןויירג עקילעפוצ

 סָאד רָאנ ,ןטיײקילעפוצ ןייק טינ ןענייז ,שילגנע ןיא ןכַאמ ןדיי סָאװ ,ןרעל

 טקיּבײארַאפ ןרעװ סָאװ ןוא שידיי ןופ ךיו ןעמענ סָאֹוו ןויירג ןענייז

 .רַאה רעדנַאסקעלַא .ענעגיא ןשיװצ רדסכ ךיז ןקייװ ןדיי סָאװ ,םעד בילוצ

 =עג לָאמַא טָאה ,רעכיּברעטרעװ עטסואווַאּב יד ןופ רעטַאפרַאפ רעד ,יװַאק

 ,:שילגנע ןיא ןזיירג עשידיי יד ןגעװ ןעלקיטרַא עירעס עצַאג ַא טקורד

 ןרָאװעג טגָאזעג רעירפ ןיא סע סָאװ ןענָאמרעד ךיז ףימ ןזומ טציא

 ןעו ,טײצ עסיװעג ַא ןָא טמֹוק סע ,גנולקיװטנַא ןוא ?גנוּברַאדרַאפװ ןגעוו

 ןײק .ןטייקכעלמיטנגייא ןרעװ ןוא ןזיירג ןייז וצ ףיוא ןרעה ןזיירג

 ?מערפ ןיא ןײרַא טינ טלַאפ יז ןעוו וליפַא ,טרָא ןייא ףיוא טינ טייטש ךַארּפש

 ,עסיורג ןייק טיג ןענייז ןסולפנייא עקידנסיורד יד ןעװ טסייה סָאד ,רעליימ עד

 ךיז ייז ןּבָאה דנַאלשטיײיד ןייק .ןדיי יד טימ ליּפשייּב םעד רעּבָא טמעג רעטציא

 ןּבָאה ,ןעמוקעג ןיהַא ןענייז ייז רעדייא ,ןסַאמ עקיטנעק ץנַאג ןיא ןזָאלעגנײרַא

 ענעדיישרַאפ טדערעג ןּבָאה יז :טדערעג טינ שטייד ןייק ךיז טײטשרַאפ יז

 ײז ןּבָאה הרוּת ןוא ,ןעמוקעג ןענייז ײז ןענַאװ ןופ רעדנעל יד ןופ תונושל

 ײז ,ןושל:ארמג ןופ ארמג ,טסקעט ןקידשדוק-ושל םעד ןופ טנרעלעג עלַא

 גונעג ץנַאג ןענעגעגַאּב ךיז ןגעלפ יז ,שטייד ןדער ןעמונעג סָאד ךיז ןּבָאה

 ,1021 יגוי--לַאמ ,"סטרעװרָאפ, רעקרָאיגוינ ןיא 1

+= 



 17 | שטייד ןוא ןדיי

 ןעמונעגרעּביא טינ ךַארּפש רעיײז ךָאד ייז ןטלָאװ טינַא ,ךיוא ןדיײײטינ טימ
 ,רעטלעלטימ ןיא ןדיי ןופ טײקנסָאלשעגּפָא עמוקלופ יד זיא ןײמעגלַא ןיא ןוא)
 טָאה "םיוגז יד טימ רעּבָא ,(ךָאז עטכַארטעגסױא ןַא ,רעטייװ ןעז ןלעװ רימ יו
 ןוא ,עלַא טינ ךיוא סָאד ןוא ,גָאט ןיא העש ַא טפעשעג ּבילוצ ןעזעג ךיז ןעמ
 ןזיב גיװ ןופ ,טעּפש ןיִּב ירפ ןופ ,קידנעטש ןעוועג ןעמ זיא ענעגײא ןשיװצ
 :ףעטנוא ךיז ןּבײהנָא טוומע ג ןדיי יד ןופ ?שטיידח סָאד טָאה ָאזלַא ,רבק
 ,ףריישטיג יד ןופ חשטיידא טעד ןופ ןדייש

6 

 ?טסעדנופ ןדיי ןּבָאה ,ןושל ןשיפיצעּפס רעייז ףיוא קידנדער :ָאי סָאד
 ןופ גנולקיװטנַא רעקיכַארּפש רעגײמעגלַא רעד ןיא ןעמונעגלייטגייא ןגעוז
 עשטייד יד טָאה 1550 ןיּב 1480 ןופ ךרע ןַא טרעדגוחרָאי םעד ןיא ,דגַאלש טייד
 ךלַאּב יז ןלעװ רימ סָאװ ,שינערעקרעביא עקידלַאװג ַא טכַאמעגכרוד ךַארּפש
 .לטימ ןופ גנַאגרעּבירַא רעד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןרעיונעג לטיב ַא ןדערמורַא
 רעשטיידכױהײג רעד ןופ טײצ עטשרע יד טָא) שטײדכיוהײג ןצ שטיידנױה
 ןושל טָאד ,(.שטײדכױהיײגירפע ,טגָאמרעד ןױש יװ ,ןעמ ספור ךַארּפש
 =עד שינערעקרעּביא יד טכַאמעגטימ ףךיוא טָאה ןדיי יד ןופ
 שידיישטייט) שידיי רעודנוא ןופ הפוקמ עטסטלע יד :ןגָאז רימ ןגעט רעּביר
 ןופ טייצ רעד ןיא סיוא טלַאפ (ןפורעגנָא סע ןּבָאה רימ יו ,שידיײטטלַא רעד
 רעּבָא ;טנזױטרַאי רעזדנוא ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ,שטיידכיוהלטימ
 ןיא טשרע ןעמוקַאּב ךַארּפש רעודנוא טָאה טלַאטשעגטרג ןקיטבייה ריא
 1450 ןשיװע טרעדנוהרַאי םעד יא ,טײצ רעש טיידכיוהייגיהפ רעד
 ,עטכישעגיךַארּפש רעודנוא ןופ הפוקת עטייווצ יד ןָא ךיז טבייה ָאד ,1590 ךוא
 | | ,רָאי 200 ערעסָאװ ַא ךיז טיצ יז ןוא

 ,ישטייטירבע} ,?וגּבכשא ןושלמ ,"שטייט; ןושל רעיי }מוה ש ג ןּבָאה ןדיי סָאו סָא7 ?
 טיײקיטרַאנגײא רעד ןגעוו עגַארפ רעד וצ סיג תוכייש םוש ךייק טָאה ןיזאק "שטייט.שידייג
 ,ןעּבָאּב רעד ליב גָאט ןקיסנייה טגערפ .רעטרעדנוהרָאז .ענעגנטגרַאמ ןיא ךארפש רעזדנוא ךופ
 שטייט םעדא רןרעפטגע ךײא ר/ סעװ ,קשת םזָא םימ סד טגשיל יז רסס 8 ראפ סטיוו
 ףימ ךוא ;האופר 8 ףױא טרָאװ ןייק ןײטשרַאפ טיִג סרָאד טעװ שטײד א שטָאכ "שמו"
 טקַאפ ןקיזָאד םעד וצ .-.."שטייס סָאװ} ןגערפ רימ ,"ןשטלימרפפ} ןגעו ףױא ךָאד ןדער ר
 "שררבעלרעדיגא ךארפש רעייז ןפור ריז .רערגעקָאה יד ריב עיגטלַאנַא עטמיקלופ ַא ר"מ ןבָאה

 רשֹד ןופ השורי 8 זיא סָאד .שטייד2:640100 7 טסייה שילגנע ףיוא רעב ,(0660188645/)
 ףעיי ןפורעג ןבָאה אמוג ףעדנעלשה י"ד ןעוו ,(* 18--18) טייצ טששרדגעלרעדינ-ב 7 ט7 8
 1861 ,טט(ט9620 ןו* ? ,49ר34 שי ן+ גר ד יב (ןש לי 31 .4 ּ -} וו וו 4 1 5 לקט

 -- רב 07 -- שטײט -- ובּכשִא ןושל 3 סעב ר8 ןייז ןיא ןץפהעכפיוא ףקסש טָאה טג --ג א יי 5 ף ָז לא זי : : : 52 ם4 סבא חֶח הא 4 2 קי 5 : קו לא נ 3
 ןוש זיא "שידײ, ןעמָאנ רעד ךיוא זַא ,958 -- 870 5 כיפ'רפ ,"ךארפש רעזדנוא -- שיד = ראפ 5 קינ ייב יא א 5 9 6 3 ר 2 8 18 א 7 טיש 8 4 יה טא 2 : טו 2 88 8: +'

 .ה" }{/ ךיא ןט10 ךיא ןעװעג לא * צ 5 שא 6 8 1 {+ טאג 5 יי +=
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 צייג וצ שטיידכיוהלטימ ןופ גנַאגרעּביא רעד סיוא ךיז טקירד סָאװ ןיא

 ןטײװצ רעזדנוא וצ שידיי;טלַא ןופ גנַאגרעּביא רעד אליממ ןוא ,שטיידכיוה

 | - +דָאירעּפ

 ןעגנַאלקײלּפָאט ןרָאװעג ןענייז 4 ןוא 1 .לאקָאװ עכַאפגײא עגנַאל יד (א

 ַא זיא תוא ןפיוא לכעד סָאד) 805 ןוא זתומ ך"המ ,םנ .ןוא 61 :(ןעגנַאטּפיד)

 ,טפט8 ןוא תנסֹומ ד"הנ ןרָאװעג זיא (גנַאל זיא לַאקָאװ רעד זַא ,ןמיס

 עשידײ עטלַא ץנַאג ןיא .טײּב םעד טכַאמעגכרוד ךיוא טָאה שידיי

 ,(ליומ==) "לומח ,(ןייוו==) "ןיוש ,(ןזייא==) "ןזיאח ךָאנ רימ ןעניפעג ןטפירש

 .:ליומ ,זיוה ,ןיימ ,ןייוו ,ןזייא :סיואכרוד רימ ןּבָאה טנייה רעּבָא

 ךענייז ,ד"המ ןיא ןעװעג ןענייז טָאװ ,טס ןוא 16 ןעגנַאלקײלּפָאט יד (3

 ךעמ סָאװ) 1606 ד"המ ,ט ןוא 1 ןלַאקָאװ עגנַאל עטושּפ ןרָאװעג ך"הנ ןיא

 ךָאנ טּבײרש ןעמ) !!טס ןרָאװעג זיא (עּב--ע--יל ןדײרסױרַא עקַאט טגעלפ

 זיא טטססג ,(םוטש ןיא רע רָאנ ,6 ןַא עיצידַארט ּפ"ע ךיוא שטייד ןיא טנייה

 ,ט8סמ ןרָאװעג

 | ?ךיוא שידיי ןיא רימ ןעניפעג גנַאגרעּביא ןקיבלעז םעד

 ף"המ :עגנַאל ןרָאװעג :!ןפַארט ענעפָא ןיא ןענייז ןלַאקָאװ עצרוק (ג

 9880 ד"הג ןרָאװעג זיא (טײקצרוק ןופ ןמיס ַא זיא לקעה סָאד) טה8סמ

 ןּבָאה ךַארּפשרוטַארעטיל ד"הנ רעד ןיא ,ךַאז ןײא ןרעװ טנָאטַאּב רעּבָא ףרָאד ָאד }

 לד טיהעגפיוא טָאװ שיד" ;ןדײשרַאפ ןעוועג ד"המ ןיא ןענייז סָאװ ,ןעגנַאלק ןסָאגעגפיונוצ ךיז

 פד לקיסַאּפ ןרעּביא ךיא ביג רעטרעװ עשידי יד ייּב) ןליּפשייּב ענױזַא ןעמענ רימָאל ,ץנערעפיד

 ;(ךארּטשסױא עשיליופ יד -- םיא רעטנוא ,רעניארקוא:שיװטַײש

61 61 (8 80 
 1 4 2 וג | 1 0 61 שידיי

81 81 8 8 

 6 ,4 81 160161068 161610 רד"המ

 0/ 64 8610 1161008 141610 ""הנ

 ,68)) ס} -- 01 ד"המ רעד ,(8) 81 ןּבעגעג שידײ ןיא טָאה 1 ד"המ רעד זַא ,ָאד ןעעז רימ

 .גנַאלק ןייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ 01 ןוא 1 ןעגנַאלק ד"המ עדייּב ךיז ןּבָאה ד"הנ ןיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 םצטסיס.ןעגנַאלק ןַײז ןיא טיהעגפיוא טָאה שידײ זַא ,ןגָאז וצ טגיימ סָאד .(8| ךַארּפשסיױא) 1

 "ענעגייא סָאד -- .ךרמשרוטַארעשיל עשטייד .עקיטגייה יד רעדייא ,דנַאטשכַארּפשי ןרעטלעה ןַא

 +סיוא רעד ןיא טײקיגנַאלקלּפָאט ַאזַא רימ ןעניפעג שידיי ןשיליוּפ ןקיטנײה ןיא ךיוא ?

 יַאק רעדנַא ןַא ןופ גנונײשרעד ַא אמּתטמ זיא סָאד רעּבָא .עכעלנע ןוא 01--- 068 יװ ךןַארּפש

 עטס יװ רעטרעװ עניוזַא ןיא ךיוא ?גנוטלַאּפשנעגנַאלק, יד טָא ןּבָאה רימ םידָאװ ,עירָאגעט

 "ביא ןַא טסײה סָאד ,גנוּבײרש-:8 עשוריפב ַא ןעװעג טײצ ד"המ רעד ןיא זיא'ס ואוו (סָאװ==)

 ,גנַאלק רעכַאפ

 ,לַאקָאװ ַא ףיוא ךיז ןקידנע סָאװ עגיױזַא ךיז ןפור ןטַארט עצ גע פ א ?



 19 ר"הנ ןוא ד"המ ןשיווצ

 .ָאנַא פ"ע ןױוש ןיא רעטעּפש ןוא) 1880 ד"הנ ןרָאװעג זיא (געט) 1286 ד"המ

 ןטצעל םעד ןיא םגה ,ןױא 188 ןרָאװעג 800 ,18808 ,(280ת טימ עיגָאל

 .(ףַארט טענעסָאלשעג ַא ןיא 8 טייטש טרָאװ

 רעירפ ןּבָאה רימ .טעצָארּפ םעד ןיא לײטנָא ןַא טַאהעג ךיוא טָאה שידיי

 עטסטלע יד ןיא ןיוש טרעװ ןטסקעט עשטיידכיוהלטימ ןופ 8 רעד זַא ,ןעזעג

 ךיז טגָאמרעד ;0==) ו ךרוד ןּבעגעגרעּביא טפָא רעיײז ןסטפירשעג עשידיי

 ןשיװטיל ןיא רימ ןּבָאה טנײה רעּבָא .(טָאלּבָא ,רָאה : ןליּפשיײב ערעזדנוא

 :כױהלטימ יד טָאטשנָא רָאנ טינ (ט ןַא ןשינלַארקואישילופ ןיא) 0 ןַא שידיי

 ןרָאװעג גנַאל ןיא 8 רעד ואװ ,ןלַאפ ענעי ןיא ךיוא רָאנ ,18 עגנַאל עשטייד

 ,ןגָאז ,גָאט :רעגײטש ַא ,טײצ רעשטיידכיוהיינירפ רעד ןיא טשרע

 זיא שטיידכיוהיײג ןיא ואװ ,טרעקרַאפ ,וו"זַאא ץכעלַאש ,ןּבָאש ,ןענָאמ ,ןגָארט

 ,ןלַאפ ,ךַאז :8 ךיֹוא שידי ןיא רימ ןּבָאה ,2 רעצרוק ד"המ רעד ןּבילבעג

 טייּב רעד ןעגנַאגעג שטייד ןיא זיא סע ןענַאװ ויּב זַא ,ןמיס ַא .ווײזַאא ןסַאּפ

 :ךַארּפש ןשטײד םעד ןופ לײט ַא ןעװעג ךָאנ שידי זיא ,8 ףיוא 2 ןופ

 ,םזינַאגרָא

 רעד ןיא רָאנ טינ ןעניפעג ייז ןעק ןעמ ,ןרעמ ךיז ןזָאל ןטקַאפ עכלעזַא

 רָאנ .קיטַאמַארג רעד ןופ ןלײט ערעדנַא עלַא ןיא ךיוא רָאנ ,םעטסיס:ןעגנַאלק

 רע רעד זיִּב :רָאלק ןיא קנַאדעג:טנורג רעד לייו ,טקעלק סע זַא ,ןכער ףיא

 טימ טּפיגקרַאפ גנע ןעװעג שידײ זיא טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ טפלעה רעטש

 סרעטומ רעד ןיא דניק ַא וצ ןכײלגוצ סָאד ןעק ןעמ ,ךַארּפש רעשטייד רעד

 םעטסיס ןייא ךָאנ ןיא'ס ,רעּפרעק סרעטומ רעד ןופ לײט ַא ךָאנ זיא'ס :ּבייל

 רַאפ רעּפרעק ַא ןסקַאװעגסױא ןיֹוש ןיא ןגעווטסעדנופ רָאנ ,ןסעפעג2טולּב ןופ

 .ןּבעל קידנעטשבלעז ןייז ןכיגניא ןּבײהנָא טעװ סָאװ ,ךיז

 ךָאנ .טקַאפ ַא שידיי ןופ טרוּבעג יד ןיוש זיא טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא

 טימ רעטומ ַא ןופ דליּב סָאד רעטייװ ןלָאמ רימָאל -- ךַארּפש רעזדנוא זיא

 רעד ןבעל ךָאנ ךיז טלַאה יז ,ןײג טשרע ךיז טנרעל יז ,ןיילק -- דניק ַא

 ערעכיז ןלעטש טמענ יז ,רעטנוא יז טסקַאװ עילָאװַאּפ:עילָאװַאּפ טשרע ,רעטומ

 :טײל ַא יז טרעװ ןטרָאד ןוא ,דמערפ רעד ןיא קעװַא ךיז טוָאל יז ,טירט

 ,םיה רעשטײד רעד ןיא טיג ןעמוקעגרָאֿפ זיא שידיי ןופ גנוילּב עתמא יד

 ,רעדנעל עשיװַאלס יד ןיא רָאנ
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 ךַארּפש רעזדנוא ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןפורעגנָא ןּבָאה רימ ּביוא

 ןירעּפיּפ} ,רעמָאי (גו 0 שידײ טָאה 284ס/ ,)8010/ יװ רעטרעװ ד"המ עכלעזַא ןיא ?

 ףליש ָאְד ןיא שידי ;(081010/ ,0800/סע) 2 םעד טצריקעג ָאד טָאה ד"הג שטָאכ ,רעטָאג

 .טלַאטשעג ןקיגנַאלק ןרעטלע םעד יירטעג ןּבילבעג



 שידי ןופ עטכישעג 20

 ןפור רימ ןלעװ ןושל קיטנייה רעזדנוא ןוא ,(שידיי:שטייט רעדָא) שידײ;טלַא

 ,שידייפל טימ ןפורנָא דָאיועּפ ןטסלטימ םעד ןעמ ןָאק ,שידייייינ

 רעסיװעג ַא ןיא ןיא טָאד לײװ ,רימ טכוד ,טסַאּפעגוצ ץנַאג זיא ןעמָאנ רעד

 ןיוש ןיא גנולקיװטנַא רעד ןופ לדגרע ק סָאד .גנַאגרעּביא ןופ טייצ ַא סָאמ

 ןופ רָאי טרעדנוה ײװצ יד ןיא ,רעטציא ;דָאירעּפ ןטשרע ןיא רעירפ ןעוװעג

 רעטײװ סָאװ ,רעדנַאנפ ךיז ןטײרּפש ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןזיב ןט16 ײהנָא

 ןדיי יד ןופ ןושל ןיא טקריװעג ןּבָאה סָאװ ,ןצנעדנעט ענעי ,רעטיירּב ץלַא

 טלַאטשעג םעגרעדָאמ םוצ טכַארּבעג ךעלדנע ןּבָאה ןוא ןָא בײהנָא ןופ ןיוש

 .ךַארּפש רעזדנוא ןופ

 יעטקַארַאכ גָאט ןקיטנײה ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןַארַאֿפ ןענייז םינמיס יירד

 םעד ןופ ןײגקעװַא (א :שטייד וצ ץַאמגעק ןיא שידיי רעודנוא רַאֿפ שיטסיד

 רעײז ,ןטנעמעלע עשיערּבעה ןופ "גנורירָאּפרַאקניאװ יד (3 ;טקעלַאיד ןשטייד

 שײלװ יד (ג ;ךַארּפש רעזדנוא ןופ ןלײט עשטײד יד טימ ךיז ןסקַאװפױנוצ

 ,ןעגנוניישרעד עקידרקיע ענױזַא ןענייז סָאד ,ןכַארּפש ערעדנַא ןופ "רעטרעוװו

 .ייּברעד ןלעטשּפָא עלייוו ַא ףיֹוא ךיז ןוומ רימ זַא

 ?ליּבעג יד ןופ ךַארּפש עשירַארעטיל עשטייד יד זַא ,טסייוו רענייא רעדעי (א

 ,ירב רעד טדער סע עכלעוו ףיוא ,ןטקעלַאיד יד יװ ענעגייא סָאד טיג זיא עטעד

 ןענייז ךַארּפש רעשירַארעטיל ןייא רעד ןגעקטנַא ,דנַאלשטיײד ןיא םלוע רעט

 שםורד ןופ רעױּפ ַא ןעוו ןוא ,סעּפורג עשיטקעלַאיד גנילדנעצ עכעלטע ןַארַאט

 שפיונוצ טינ ךיז ײז ןענעק ,ןײטשלָאה ןופ רעױּפ א סימ ךיז טנגעגַאּב ןרעייב

 :עטיל רעד ןופ טיג ,ךיז טײטשרַאפ ,ןטקַאװעגסױורַא ןיא שידיי רעזדנוא ,ןדער

 ןּבָאה רימ יה ,שירײ רעדייא רעגניי רָאג בגַא זיא סָאװ) ךארּפש רעשירָאר

 יד ןופ רָאנ ,(טלַא רָאי 400 ַא לכה-ןס -- 61 ןוא 1 ןינע טיי ןעזעג סָאד

 טיג ךַארּפש עשטייד יד ןעמונעגרעביא ןכַאה ןדיי לייװ ,ןטקעלַאיד טטדערעג

 .םינכש עקידעבעל ערעייז ןופ רָאנ ,סעקיטַאמַארג ןופ טינ ןוא רוטַארעטיל ןופ

 יַד עשטײרד לײט ןיא ןעניפעג רימ סאוװראפ ,ףךעלדנעטשראט זיא רעגירעד

 .שטיידהרומ ןליײט עסיורג ןיא .שידײ ןיא יװ ,רעטרעװ עקינלעז יד ןטקעל

 ןעמ טגָאו זלַאלשטיײד:םוױד ץַאג ןיא }ןחסק רָאנ ת0// טיג ןעמ טגָאז דנַאל

 טָאטשנָא ,6860 5 :ןרעה ףיא טגעק ןרעייב ןיא ;5?ט9 ראג םצטט96 טיִנ

 ריא טעװ םוטפ סָאטשגא 2100 ןעשרַאװ ןיא ןדגוא "יב יה טקנוט ,טססע סואסמ

 שץגסרא ַאד ןעגײז סָאװ ,ןטנגעג עשטייד יד ןופ רעּבַא .טאזלע ןיא ןעניפעג

 רעשטײד ןייא ןײק ָאטיג :ללּכ ןסױװג סעד ןעוסױרַא ןיוש ןעמ ןעק ,טנכער

 וצ וליפַא רעדָא שידיי רעזדנוא וצ ןכילגעג ןענַאגניא ןייז לָאז סָאװ ,טקעלַאיד

 א ,טירייפשייוטיל ,שידיי:שיליּפ) ןטקעלַאיד ערעודנוא ךופ יא סע ןכלעװ

 ןקיטגײא ןדעי ןיא ןוא ףהרפש רעשידי רעד ךיא ,(ןתחזַאא שידיי-שינלארש

 עטסנדיישרַאש יד ןטפָאהַאּב ףיז ןבָאה ןטקעלַאיד ערעודנוא ןו

 טגײל סע .ןטקעלאיד עש סייד עגעדיישרַאפ ןופ ןטנעמעלפ

 1 ,רומ ןייק טרירגימע ןּבָאה דנַאלשטײד ןופ ןדי יד ןעװ :לכש ןפיוא ךָאד ךיז
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 ןציז ןלָאז ןלױּפ ןיא זַא ,יֹזַא ןצעזַאּב טנעקעג טינ ךיז יז ןּבָאה ,עּפָארײא

 סע ,עטיל ןייק קעװַא ןלָאז סַאולע ןופ ןדיי עלַא ןוא ,ןרעייּב ןופ ןדיי יד רָאג

 .ענעדיײשרַאפ טמענ ןעמ יװ ךיילג ,גנושימרַא פ עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ ןיא

 גנושימרַאפ רעד ןופ ןוא ןּפָאט ןייא ןיא ףיונוצ יז טשימ ןעמ ןוא ןּברַאפ

 :גייה ערעזדנוא ,סעיצַאניּבמָאק עקידכיזרַאפ עייג ןסקַאװעגסױרַא ךָאנרעד ןענייז

 ,ןטקעלַאיד עשידיי עקיט

 ,ןייז טינ קפס ןייק ןעק סע רעּבָא .רָאלק סָאד זיא עּפַארייא-חרומ עגונּב

 סָאד ,םינמיס עשיטקעלַאיד עשטייד ענעדיײשרַאפ ןופ גנושימפיונוצ ןימ ַאזַא זַא

 ןעמוקעגרָאפ זיא ,טקעלַאיד ןשטיײד ןקיטרַא םענופ עיצַאּפיטנַאמע ןַא טסיײה

 יו ,רעטעּפש טינ לַאפנדעי סָאד ויא ןעשעג ןוא ,אפוג דנַאלשטיײד ןיא ןיוש

 רעד ןופ)"דנוצא ןדער רימ רעכלעװ ןגעװ ,טײצ רעשידייילטימ רעד ןיא

 ןענעק ,לַאירעטַאמ קינײװ וצ עליװרעד ךָאנ רימ ןּבָאה טייצ רעשידיײ;טלַא

 ,(רעפטנע ןרָאלק ןייק ןּבעג טינ רימ

 לײט -- ןטסירק יד רעדײא ,רעכעלגעװַאּב ךס ַא ןעוועג ןענייז ןדיי

 ןופ ךיז קידנּבײלק .ןליו םענעגייא רעייז טימ לָאמטּפָא ןוא ןליו רעייז ןגעק

 ןגעו ןײלַא ,ךיז טימ ןעמענטימ ד" רעד טגעלפ ןיװ ןייק ןייר םייּב סמרָאװ

 םייּב ןוגינ ןשינײר ןרעדנוזַאּב םעד :ןושל קידרעירפ ןייז ,קידנרעלק טינ םעד

 ,רעדניק סגנדיי רעסמרָאװ םעד .ןעמרָאפ ןוא רעטרעװ עשיפיצעפס יד ,ןדער

 =וװ םענעזעגטלַא ןטימ םענייאניא רדח ןיא טגרעלעג ןוא טפיטשעג ןּבָאה סָאװ

 עגסיוא ךיז טָאה סע :תונושל עדײה טשימעג ןיוש ןבָאה ,גרַאװנײלק רענ

 יא ןֹּבָאה יז סָאװ ,םעד טימ השורי עקיכַארּפש סנטַאט םעד ייז יי ןטכָאלפ

 ;ימסיוא ַאזַא וַא ,רָאפ ךיז טלעטש רעטציא .םייח רעיינ רעד ןיא ןעמונעגרעּב

 ּפָאטצלעמש רעד רָאג ,לָאמנעצ טינ ןוא לָאמנײא טינ ןעמוקעגרָאפ זיא גנוש

 ,תוליהק עצנַאג ןגָארטעגרעּביא ךיז ןּבָאה סע ;רעהפיוא ןָא ,רדסּכ טכָאקעג טָאה

 רעד ןסייררעגיא טזומעג ךיז טָאה ;ןצעגערג עשיטילָאּפ טקורעגרעביא ךיז ןּבָאה'ס

 םעד ןוא ןשטייד עשירעייב יד ןופ טקעלַאיד םעד ןשיווצ דגוּבנעמַאזװצ רעטסעפ

 טָאה תוליהק עשידיי ענעפרָאװעצ יד ןשיווצ ,ןדיי עשירעייּב ענעזעוועג יד ןופ ןושל

 ?טייהגייא עסיוועג א ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא---דנוּבנעמַאזוצ ַא ןטלַאהעג ָאי רעּבָא ךיז

 ?רַאפ טמערופעגסיוא עקַאט ךיז ןּבָאה שידיי ןיא .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טייקכעל

 ,ערעדנַא עלַא וצ רעטנעעג ךס ַא זיא יז ןופ רערעדעי רָאנ ,ןטקעלַאיד ענעדייש

 :גוא ןַא זיא'ס ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןופ טקעלַאיד יא סע ןכלעוו וצ רעדייא

 ,רעדניקרעטסעװש ןיִב רעדירב ןופ יו דיישרעט

 ,רעמ ץלַא רעטייװ סָאװ ,טקעלַאיד ןשטײד םעד ןרעװ רוטּפ סָאד טָא

 .עג ןייז ןיא ןזיװעגפיוא סָאד טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ודנַאל דערפלַא ר"ד ?
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 טנַאה .שידיי ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןעמַארטש:טּפױה יד ןופ רענייא זיא

 טרּפ ןיא סעטנעּפ עשטייד יד ןופ גנוײרּפַאּב ַא ללכּב טייג טימרעד טנַאה ןיא
 טּפוטשעגסױרַא טרעװ ןייוװכעלסיב ,ןעגנַאלק ןוא ןעמרָאֿפ ,גנולעטשטרָאװ ןופ

  רעטושּפ רעד ,('ןעגנַאגעג זיא רעװ רָאנ ,"גניג רעװ טיג) טקעפרעּפמיא רעד

 "טכַארּבעג טכעמ רעװ רָאנ ,"טכערב רע :טינ ןיוש טגָאז ןעמ) וויטקוינָאק

 ןיוש ןענייז סָאװ ,ןעמרָאפ ערעדנַא ןוא ("טכַארּבעג טלָאװ רעװ :רעטעּפש ןוא

 =וצ ,ייז ןעמ טניפעג רוטַארעטיל רערעטלע רעודנוא ןיא רָאנ ,ָאטיג טגייה

 טָאטשנָא "ןירג ןגָאז טמענ ןעמ ןוא ,גנַאלקרעּביא רעד לטּב טרעוו "ןעלסיב

 ,6(2068) טָאטשנָא יזייּבז ,שטמ

 רעזדנוא ןופ סקואװ םעד ןיא סעצַארּפיטנורג רעטײװצ רעד (3

 טבעה .שיערבעה טימ שטייד ןופ גוויז רעד יא ןַארּפש

 יד ןיא ךָאנ שטײד רעיײז ןיא טצונעג סיוועג ןדיי ןּבָאה רעט רעוו עשיער

 רעזעיגילער רעד ןופ לײט ,דנַאלשטיײד ןייק ןעמוק רעייז ןופ ןטייצ עטשרע

 ,(ריזַאא שמש ,בר ,שמוח ,ארמג ,ןיליפּת ,תיציצ ,תילט ,הליפּת ,תּבש) ערעפס
 רעדח :טגייה ךָאנ טגָאז ןעמ יװ ױזַא) ןיײטשרַאפ טינ ןלָאז עקימורַא יד ידּכ ,לייט

 עטייּפ לטָאמ ֹוצ ּפָא ךױ טפור די רעד יװ רעדָא ?ןײרַא די ןיא ליוו ןודָא

 ןעק רעטרעװ עשלערּבעה רעּבָא ,('ןיחָא ןײד ףױא טשינ רֹּבַדֲח :סנזח םעד
 ךָאנ טרעװ סע ןוא ,שטייד ןיא ןוא שיסור ןיא ,שילגנע ןיא ןשימניײרַא ןעמ
 טָאטשנָא ?הנתמח רעדיײא רעקיטכיװ ךס ַא ,ךַארּפש עשידיי ןייק ןופרעד טינ

 שעטיל רעזדנוא ןיא ןטָארטרַאפ קרַאטש טקעפרעפמיא רעד ןיא ה"י ןט16 ןיא ךָאנ 1
 ףרַאד סעצָארּפ םעד ןייטשרַאפ וצ ידּכ .ןדנואוושרַאפ ךעלעמַאּפ רע טרעוו ןט17 ןיא ;רוטַאר
 ;ןטקעלַאיד יד ןיא טקעפרעּפמיא םעד טינ טָאה דנַאלשטיײד;םורד ץנַאג זַא ,ןענָאמרעד ךיז ןעמ
 רעכַאװש ךס ַא טקילײטַאב דנַאלשטיײד;ןופצ זיא שידיי ןופ גנומערופסוא רעד ןיא תויה ןוא
 זיא, ןוא "גניגנ ןשיװצ ףמַאק םעד ןיא סָאוװ ,טינ שודיח ןייק זיא ,דנאלשטיידגםורד יו

 ןטקעפרעפמיא עפש יד טמוק רעּבָא ןענַאװ ןופ .עטייווצ סָאד ןעוועג רבוג טָאה "ןעגנַאגעג
 רעשירָארעטיל;שטײד רעד ןופ טַאטלװער ַא סָאד ןיא גנוניימ ןיימ טױל ָ?ה"י ןט16 ןיא
 רעזדנוא ףױא טקירדעג ץקרַאטש ,ןײרַא ה"י ןט10 ןיא זיּב ,לָאמעלַא טָאה סָאו ,העּפשה
 .רוטארעטיל

 ןימ ריא ןיא רעקיזָאד רעד ןגעוו) סַאלטַאטךַארּפש ןשטייד םעד ןופ סעטרַאק יד טיול

 ,ןּבַאװש ,סָאולע זַא ,טלוּב ןעז ןעמ ןָאק (33 ןעלּפַאטש עז גנומעגרעטנוא רעקיצנייא

 סיואכרוד םעד טָאטשנָא ןגָאז ןוא רקֹּבַע יהו םֶרָאפ ַאזַא ןרױלרַאפ ןצנַאגניא ןבָאה ןרעייּב
 שטייד ןיא ןּביױהעגנָא ךיז טָאה טקעפרעּפמיא ןופ גנַאגרעטנוא רעד .וו"זַאא ןנמ 2016

 ,ןופצ ףיױא םורד ןופ ןעגנַאגעג ןיא ןוא ה"י ןט18 ןופ טפלעה רעטייווצ ועד ןיא
 ,יי-- סוג ראפ ןצינ וצ זיירג ַא זיא סע :(ה"י ןט17 ּביײהנָא) טּביירש ףרָאטסקוּב 2

 טופ) "ןזיירג, עכלעזַא זַא ,ןמיס ַא ."י ןטושּפ ַא |} רַאפ ןוא ו רעדָא א רעדָא ע-- 8 ראפ

 קיטייג רָאפ ןענופעג טָאה רע דלַאּביװ ,טנגעגַאּב טפָא רע טָאה (שטייד ןופ טקנוּפדנַאטש םענ

 .ןענָאמרעד וצ לעיצעּפס םעד ןגעוו
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 ?רַא פ עקידרעװקרעמ יד ןעװעג זיא "גרָאװ טָאטשנָא "הגאדפ ןוא יקנאשעגש

 ןייז ךָאנ ןעק "שודקח ,ןטנעמעלע עשיערּבעה ןוא עשטייד ןופ גנוצלעמש

 רָאנ ןײז ןעק "ןיז שדקמח רַעּבָא ;ךיוא שטייד ןייז ןעק "ןייש ,שיערּבעה

 רָאנ ;גנודנע עשטיײד ַא זיא ן" ןוא שרוש רעשיערּבעה ַא זיא "רסא ,שידיי|

 ןעײטשַאּב "קידחטּפ/ ,"קנַאשעג-השרדא ןשידי סיואכרוד טרָאּפ זיא "ןרסַאק

 עק ןוא ָאטינ ןעניײז רעטרעװ ענױזַא רָאנ ,ןלייט עשיערּבעה ןוא עשטייד ןופ

 .ךַארּפש רערעדנַא זיא סע רעכלעוו ןיא טינ ןוא שטייד ןיא טינ ןייז טיג ןעג

 עג טָאה סָאװ ,םַארטש רעטירד רעד רעּביא ךָאנ טּבײלּב סע (ג

 ןעגנורדעגכרוד טרעװ ךַארֿפש יד :שידיי ןופ גנולקיװטנַא יד סיורַאפ ןגירט

 טינ ןוא ש טייד טינ ןענייו סָאוו ,ןעמרָאפ ןוא רעטרעוו טימ

 רעטרעוװייל עטלדנַאהַאּב רעירפ ןוש יד ָאד ןעײג לּכ:םדוק ןיסיערּבעה

 ןוא ןּבילּבעג זדנוא ייּב ןענייז יײז ןופ לײט .ןכַארּפשש עשינַאטַאר יד ןופ

 סָאד ךיז טעװ רעװ) ןח ןכעלשידיי ןלעיצעּפס ַא ןעמוקַאּבוצ ןליפַא ךָאנ ןּבָאה

 ;?ענעריּבעגלױאװ יד ,802006 עשינַאמָאר יז ןיא עט געי זַא ,ןסױטשנָא

 שקעגוצ ןענייז רַאפרעד רָאנ ,ןרָאי יד טימ ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןענייז ערעדנַא

 ןופ רָאנ ,ןכַארּפש עשינַאמָאר יד ןופ טינ ןיוש לָאטסָאד ,רעטרעװ עיינ ןעמ

 ןײרַא זייוולייט ןענייז סָאװ ,רעטרעװ סָאד ןענייז לָאמַא רעדיװ ,עשיווַאלס

 :עטלע רעודנוא ןיא) ןיירכ ,!ע מש ט ע ר ק !ךיוא ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא

 ,?ןיירקװ סע טסײה ןטקעלַאיד עשטייד:חרזמ יד ןיא ןוא רוטַארעטיל ערעד

 ןָא זַא ,ךיז טײטשרַאפיס רעּבָא .ו"זַאא שטייב ,עקרעגוא ,ץענערג

 שיטסירעטקַארַאכ ןענייז ,שיװַאלס ןופ ןעמַאטש סָאװ ,רעטרעװ רעמ רועיש ַא

 ןעגײז שטָאכ ,;ןעּב ענג יװ ,רעטרעװ עכלעזַא ,שידי רַאפ לעיצעּפס

 ַא ןיא ,ןדיי עשטייד עלַא ןשיװצ שימייה ןעװעג טייצ רעשידיי.לטימ רעד ןיא

 ערעיײיז ֹוצ ןיוו ןייק ןּבירשעג ןּבָאה ןדיי רעגָארּפ סָאװ ,ווירב עטַאװירּפ לקעּפ

 =ףעס ,קילטגעמ :רעטרעװ יד ךיז ןעניפעג ,1619 ןיא םיבורק עקיטרָאד

 .סיּפַאֹו (לקגעדנָא ןַא לגינמַאּפ ,לקעד

 טרעטײרּברַאפ רעמ ץלַא ,שטייד ןופ ּפָא ךיז טקור שידיײ רעטייוו סָאװ

 ,עטעּפָאל) רעטרעװ עײג יא וצ ןעמוק סע ,שיװַאלס ןופ סולפנייא רעד ךיז

 ןַאד לייו) שיסור רעדָא שילּפ ןופ טינ זדנוא וצ ןעמוקעג ןיא "עמשטערקע יד 1

 שעשט ןופ רָאג ,(68/02108 ,אסקצעה טל עמשטרָאק ,עמשטרַאק ןסייהעג סע טלָאװ

 .ןטעסננ8 שיב

 ןופ ןדי:בתֹּכ רעגרוּבמַאה ןוא רעזױַאּפ םעד ןיא ןַארַאפ ןייש זיא ךורדסיוא רעד

 םחנמ ןיא ,(1844) קרעוו םעד ןופ עבאגסױא רעטקורדעג רעטשרע רעד ןיא ,ךוצ;לאומש

 ןוא זירַאּפ; סרוחב הילא ןיא ,(שזדירּבמיעק ןיא י"ּכ) 1808 ןּבירשעג ,םישגנרדס ספרָאדנעדלָא =

 ,ם16 261 0000 ע"גָאלָאמישע יד ;תסטסמצ שימעשט ןופ סע טמַאטש ןעמַאטש --- .וו"זַאא "עגעיוו

 םַאק רעד ןופ שטייטנייא רעשיליּכשמ ַא וו רעמ טיג ןיא ,זייוונטייצ טכַארּבעג טרעוו סָאװ

 .(ףָארגעלעט) "ברגגולדא רעדָא (לָאקָאטָארּפ) "לֹּכ יטרּפ} עירָאגעט
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 טנײה ןענעק הימ .ןעמרָאפ עשיטַאמַארג יא ,(ווײזַאא ךיז ןערַאטס ,עטעּפָאק

 - קיגוּבלּכ ,ץערוחּב ,עשטוויר ,עקרערעל ,וינעטָאג :ןגָאז

 +רעװ עיינ ןסַאמ ןפַאשעג ךיוא ןרעוויס ,ןעגנודנע עשיװַאלס טימ רעטרעװ ץלַא

 טּפַאשנסיװײךַארּפש יד סָאװ סָאד ,ןרעטסומ עשיװַאלס טול ןעגנודנעוו ןוא רעט

 ,רעמ לָאמַא סָאװ ,"װ ױזַא ,סָאװרַאפ :"טשפ ןטױל רעטרעװיילװ ןָא טפור

 =וצ) ןפיולרעטנוא ;(טנעװקעסנָאק) ןטלַאהעגסיױוא ,רעקיטייז ַא ,ייוװצ קיצנַאװצ

  ,גןטעּברעּביא ,ןגָאלשרעּביא ,ןגָאזרעד ,ןגָאזרעטנוא ,(ןצעמע וצ טנעָאנ ןפיול

 עקיָאד סָאד .געװ םעד עלעטיּב ַא ןפָאלרַאפ רימ ןּבָאה ָאד רָאנ

 רעטירד רעד ןיא זייװלײט ןעמוקעגרָאפ ןיוש ןיא שיװַאלס ןופ ןעגנירדנײרַא

 רעש ידיייייג רעד ןיא :טנײה ךָאנ ןּבָאה רימ סָאװ ,שידיי ןופ הפוקּת

 ,טייצ
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 ףיז טָאה דָאירעּפ-ךַארּפש ןשידײלטימ םעד ןופ רעטרעדנוהרָאי יד ןיא

 יטרעסערגרַאפ רע"ײהעגמוא ,שידײי טדערעג סָאה ןעמ ֹואו ,עירָאטירעט יד

 זיּב דנַאלסוריײנ ןוא ענִיַארקוא ןיא ,עטיל ןוא ןליוּפ ןיא ,ןרעמ ןוא ןעמייּב ןיא
 ברעמ ףױא .ךַארּפש רעײז ןרעה טזָאלעג ןדיי ןּבָאה םי ןצרַאװש םוצ ּפָארַא

 עילַאטיא-ןפצ ןיא ,ןײרַא ךײרקנַארפ ןיא ףיט ןיִּב שידיי טדערעג ןעמ טָאה

 טָאװ ,ןדי עשידי" ה"ד ,"עשטידח לָאצ רעשּפיה ַא ןיא ןסעזעג ןענייז

 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא עלָאר עסױרג ַא טליּפשעג ה"י ןט16 ןיא ךָאנ ןּבָאה

 / םַאּב רעד ;שידי טױערעג ןעמ טָאה עיװַאניזנַאקס ןיא ,רוטַארעטיל רעזדנוא
 ןטימ ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,גרעּבלָאה רעביירש:ןעמַארד רעשינעד רעטסואוו

 עצנַאג ןענױשרַאּפ עשידיי ענייז ןופ לומ ןיא ןײרַא טגייל ,טרעדנוהרָאי ןט8

 צסיורג ןופ ןרָאװעג טצעזַאּב יקצינלעמכאתרזג רעד ךָאנ זיא דנַאלָאה .שידיי ןצַאז
 ָאד טױּבעגפױא ןוא שידיי ךעלטנייװעג טדערעג ןּבָאה סָאװ ,ןדיי:חרזמ ןסַאמ
 -ַאדרעטסמַא :קרעװ עטקורדעגרעּביא ןוא עיינ רעטרעדנוה טימ ןקורד עסיורג
 :ףלטסירק רעד טליײצרעד טסױמוא טינ .םש ַא טַאהעג ןּבָאה סעּכַאגסױא רעמ

 ןיא ,ךַארּפש רעזדנוא ןופ רענעק רעסױרג ַא ,רעדנַאזירק רָאסעפָארּפ רעכ
 בטלעוו עצנַאג יד ןרָאפסױא ןעמ ןעק שידיי טימ זַא ,ךיז ןעמירַאּב ןדיי ;0

 רעּבײרש ;רוטַארעטיל עטגײװצרַאפײטײװ ןוא עסיורג ַא ןסקַאװעגסױא זיא סע
 עקַארק ;דנַאלָאה ןיא קרעװ ערעייז ןּבעגסױרַא ןגעלפ ךעלטעטש עשיווטיל ןופ

 .טייצ עשידיי ןופ גנומערופ רעד יב תועּפשה עשיװַאלס יד ןגעוו לעיצעפס ג
 ןשידיי ןופ ןטפירש עשיגָאלָאליפ יד ןיא ױדנַאל דערפלַא ר"ד ןבירשעג טָאה רעט רעוו
 ךָאנ ףרַאד ןטיבעג ערעדנַא יד ןגעװ .214--199 ז"ז ,ן} דנַאב ,טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיוו
 ,לַאירעטַאמ ןכייר ןייז ןכעלטנפערַאפ ױדנַאל ר"ד טשרע

 3 0406111048 עסעג ןאט02608 8 10402104150460  רוביח ןייז ןיא 2
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 =נעצ עסיורג ןרָאװעג ןענייז רעדָא:טרופקנַארּפ ןוא ןיַאמ-טרופקנַארּפ ,גָארּפ ןוא

 .עיצקודָארּפײרעכיּב רעשידיי ןופ סרעט

 טָאװ סָאװ ,סעצָארּפ ַא רָאפ טמוק טייצ רעשידיי:לטימ רעד טָא ןיא

 :ךַארּפש רעזדנוא ןופ לרוג ןקידרעטײװ סעד רַאּפ טײטַאּב ןסיורג ַא רעייז

 :רעטנוא רעקרַאטש ץלַא רעטײװ סָאװ ךז טמענ ץּפָאריײא-חרזמ ןיא שידיי

 ןשיװצ ןדיישרעטנוא עסיװעג ףױא .שידיי ןשיעּפָאריײא:ברעמ םעד ןופ ןדייש

 ךָאנ ןזיװעגנָא טָאה רעדנעל עשיװַאלס יד ןיא ןוא דנַאלשטײד ןיא שידיי םעד

 גנוצעזרעּביא ןַא ןּבעגעגסױרַא 1710 טָאה סָאװ ,ןשרַאפ ףסוי ,ףרָאטסקוּ

 רעד ןיא ךיז טרעּפטנערַאֿפ ,סָאישטַאקָאב סעטכישעגןַארעמַאקעד עכעלטע ןופ

 ראפ שטײט שאד רימ שד ןךעלגיממוא--| ךילגימ ןוא ךיוא זיא שעק :המדקה

 ןעד ;ןביירשיב ןינעק גוניג ףילטייט ןרעכעלטיא ,ןַאמ רעדעי--| ןמ רדיא ןייא

 רפ וצ ןליאו=| לואו ,ןושל שטייט רדנוזיב ןייא טָאה הנידמ יכילטיא ןייא

 1775 טָאה סָאװ ,ץילדייא חרז השמ ",,םידוהי זנוא רטנוא ןןײטשרַאפ-=| ןיטש

 שידיי ןוא שלערבעה ןיא קיטַאמעטַאמ עכעלריפסיוא ןַא גָארּפ ןיא ןבעגעגסױרַא

 ירָאפ ןשיערּבעה םעד ןיא ןוש טּבירש ,"תבשחמ תכאלמז ןעמָאנ ןרעטנוא

 רעודנוא ייּב ןעמוגעגנָא זיא סָאװ ךַארּפש עשטייט יד ךיוא ןואפ :שוריפּב טרָאװ

 ןופ וא רעדנעל עשילופ יד ןופ ןוי יד ײּב ענעגײא יד טינ זיא ,קלָאפ

 יתונושל ערעדנוזַאּב ייווצ יװ טעמּכ ןענייזס ןוא ,דנַאלשטייד

 ֵש

 ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא ,טייצ רעשידיי:לטימ רעד ןופ ףוס םוצ

 סָאװ ,ךַארּפש רעשידײ רעד רַאפ סיירק רערעװש ַא ןָא ךיז טבײה ,ה"י ןט8

 .האפברעט ןופ טּפוטשעגסױרַא טרעװ שיד" זַא ,וצרעד ףוס לֹּכ ףוס טגנערּב

 רעמ ַא ןיא שטָאכ) ישטייד ןדער ןעמונעג ףעלעמַאּפ ןבָאה ןדיי עשטייד ,:עּפָאר

 רעייז ןריי ייּב ןרעה טנייה ךָאנ ןעמ ןעק דנַאלשטײד ןופ לקניװ םענעפרָאװרַאפ

 ןרעמ ןוא ןעמיײב ןיא תוליהק עשידי ענײש יד .ןושל ןשטײד םענדָאמ ַא

 יד 'לגפ) סַאזל ע ןיא טיהעגפיוא ךיז ןּבָאװ עּפָארײא.ברעמ ןיא ןטקעלַאיד עשידיי 1

 ,31021 דיראפ ,16 ץ101808 21880162-/0ץװ2!מ !|/ ס1||| לײרו לעֹונַאמע ןופ טעּברַא

 | 4260 ה ,2 הרעה יד עז דנַאל ָאה ןוא ןרַאגגוא ןיא

 שנורדעגניירא ףרעטרעוו עשידיי לסיב רָאּפש ַא רעבָא ןעגייז טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ 2

 80804101 ,(תועמ) 11008 ,(סואימ) 1108 ,10680800606 !ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןעג

 ןיוש ןעייטש וו"זַאא (תוטש) ם1וט88 ,(טָארקנַאּב טשפ ןלעיצעּפס ןטימ ,הטילפ) 10146 ,(לפש)

 ןטקעלַאיד יִד ןיא ןַארַאפ ןעגייז רעסרעוו עשידיי רעמ ךָאג .ךומרפטרעוו ןשטייד ַא ןיא טנייה

 ַא רַאפ -- .לָאצ רערעסערג ַא ןיא טבעלעג ןּבָאה רעדָא ןבעל ןדיי ואו ,זדנגעג ענעי ןופ

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא .ןיו 6110 0161 "עשטייד) סָאד ןרעוו .טנכיײצרַאפ ָאד לָאז זָאירוק

 שחןכולמ ןופ הנּכס יד ןעגנַאהעג זיא דנאלשטײד רעכיא ןעוו ,(1923--1010) עיצַאלפגיא

 רעסירג ַא וו ,עיצַארטסוליא ןַא ןעז טנעקעג רעטעלב עשטייד יד ןיא ןעמ טָאה ,טָארקנַאּב
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 =ַא ןיא .ןרָאװעג טרַאדרַאפ זיא ייז ןיא שידיי סָאד ןוא ,ןּברָאטשעגּפָא ןענייז

 רעטרעװ עשיד" עטוג ךס ַא ןדיי ייּב טיהעגפיוא ךָאנ ךיז ןּבָאה םַאדרעטס

 ,:("ןדנַאלרעדינ יד ןיא שידייפ :ךֹוּב ץנַאג ַא שידנעלָאה ףיוא סױרַא זיא 1015 ןיא)

 :טרָאװ ןייא טימ .?דנַאל ןופ ךַארּפש יד ןטרָאד ןדיי ןיוש ןדער ןײמעגלַא ןיא רַאנ

 טגה ,עּפָאריײא.ברעמ ןיא חוּכ רעקידעּבעל ןייק טיג ןיוש זיא ךַארּפש עשידיי יד

 סָאד) ןיש רעקיטכיל רעד ןופ ןרָאװעג טקעמענּפָא טינ ךָאנ יז יא ןצנַאגניא

 =א ןרעװ ןדנואװשרַאפ טיג ןעק ךַארּפש םוש ןײק זַא ,בגָא זדנוא טזײװ

 ,(טכַאנ רעּב

 .,טסײװ רעװ) םיבושי עשִיעּפָאריײא:ברעמ יד ןופ רעװנָא םעד רַאפ רָאנ

 טָאה (?םורַא ןוא םורַא ןדיי טנזױט טרעדנוה לָאמ ייווצ ןעװעג טרָאד ןענייז יצ

 זַא ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ ,טנעצַארּפ טימ טלָאצעגּפָא לומ סָאד רעּבָא זדנוא

 .ןפניפ ןיא טעמּכ ןסקַאװעגסױא טלעװ רעד ףיוא ןדיי לָאצ יד זיא 1800 טניז

 עקידחרזמ יד רַאפ ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 סע .שידיי רַאפ אליממ ןוא ,ןדיי רַאפ ,"הנירמ סעסוּבמולָאקש טנפעעגפיוא ןדיי

 ןוא ןדנָאפ ןָא ,ןטיימורט ןוא ןקיוּפ ןָא ,ןײלַא ךיז ןופ ןסקַאװעגסױא זיא

 ,ןדיי עשידיי ןופ בֹושי רעקינַאילימ=ליפ רעקרַאטש רעיינ ַא ,ןסערגנַאק:טלעוו

 עצנַאג יד סנטײצרַאפ רעדיײא ,ןדי רעמ ךיז ןיא טָאה סָאװ ,טָאטש ַא טימ

 ןעמוקַאּב רימ ןּבָאה סָאדרעטסמַא טָאטשנָא .לארשי:ץרא ןיא הכולמ עשידיי

 עטכישעג יד ןעוו ןליפַא ,טייּב םעד ןכַאמ וצ טניולעג רשפא טלָאװ'ס ,קרָא=ינ

 יהעד ַא ןגערפ זדנוא ייּב ןעװעג לָאז

 ןפרַאװ ערעדנַא ?עּפָארײא-ברעמ ןיא ןעגנַאגעגסױא שידיי זיא סָאװרַאפ

 ןַא ןיא סָאד רעּבָא ,םיליּכשמ יד ןוא ןענַאסלדנעמ השמ ףיוא דלוש יד ףױרַא

 עפורג ַא ןופ ןפַאשַאּב טשינ טרעװ גנוגיישרעד עשירָאטסיה ַא ;שינעדערנייא

 ,עבט ַאזַא ןיוש טָאה רוטלוק עשיעּפָארײא יד :ןגָאז רעדיװ ערעדנַא ,ןשטנעמ

 טזומעג טָאה ,רוטלוק וצ טרירעגוצ ךיז ןדי ןּבָאה ;שידיײ ּפָא טיט יז זַא

 סע :ןענַאטשעג יא םעד רעטנוא ;ןילרעּב ףיוא לגילפ ענייז טיוא טיײרּפש לגיופּבױר

 עגסיוא סָאד ןּבָאה ,טגערפעגכָאנ ךיז ּבָאה ךיא עכלעוו ייּב ,ןשטייד יד .0161160:6161

 רעניה טּפַאכ רע יוװ ױזַא דנַאלשטיײד ןעגנילשנייא סָאד ליװ 661ס/ רעד זַא ,ױזַא טשטייט

 :רערעדנַא ןַא רָאג טרָאװ םעד ןופ םַאטשּפָא רעד זיא ןתמא רעד ןיא .סעקשטַאק ןוא

 .16110901ס/ ן;ןצעונָא רַאפ ןימרעט רעשינכעט רעד זיא (הטילפ ןייג--) 6 9616

 טינרעמ זיא (161464600/ ןשטיײדכױה םעד טָאטשנָא ךַארּפשסױא רעשידיי רעד טיול)

 זיא לגיופּבױור םעד טימ  גנודניּברַאפ:ןעעריא יד .רעצעזנָא --- ,ןופרעד טרָאװטּפױה סָאד יוו

 / .עיגָאלָאמיטעסקלָאפ ןופ סיזַאּב ןפױא ןסקַאװעגכױא ,ךַאז עקידרעטעּפש ַא ןיוש

 .ו"א 80 יז ןעלּפַאטש עז 1

 זַא ,252 יז | ,(שטײד} *רעטע?ּציָאנישטנָאט, יד ןיא רעניא טיג װעל ךירנייה יפָארּפ ?

 יַאדֹּכ טלָאװ סע .שידײ קידעבעל ַא ךָאנ ןעמ טדער דנַאלָאװ ןיא 11018010 לטעטש םעד ןיא

 ,טײצ רענעגנַאגרַאפ ַא ןופ לטשער עטצעל סָאד טָא תויטרפּב ןשרָאפוצכױא ןעװעג



 287 | ברעמ ןיא שידי

 טימ םעלּבָארּפ עסיורג ַא ןרטּפּפָא טסייה סָאד רעּבָא ,ךַארּפש רעייז ןעמוקמוא

 תוּביס יד ןרעװ טש רָאפעגסיוא טשרע ךָאנ ןפרַאד סע .עזַארפ רעטסוּפ ַא

 טרעטנוא רעד ןעמוקעגרָאֿפ ןיא סע ױזַא יװ ןוא סָאװרַאֿפ ,ןדנַאטשמוא יד ןוא

 ןופ ןענרעלּפַא ליװ סע רעװ ןוא .רעדנעל עקידברעמ יד ןיא שידיי ןופ גנַאג

 שידיײ טימ ןרעװ טעװ סע סָאװ עּפָארייא;ברעמ ןיא שידיי ןופ עטכישעג רעד

 ןופ ןשינעטלעהרַאפ יד זַא ,ןיװרעד רעירפ ךָאנ ףרַאד רעד ,זדנוא ייּב

 ירָאי 150 רַאפ ןופ דנַאלשטייד ןיא ןוא טנייה זדנוא ייּב ענעגייא יד ןענייז ןּבעל

 יד ,ףוסײםי םעד ןטלַאּפש וצ יװ יױֹזַא זיא ןויװרעד וצ סָאד רעּבָא

 רעדייא ערעדנַא רָאג ןענייז עּפָארייא:חרזמ ןיא ןדיי רַאפ ןשינעטלעהרַאפסנּבעל

 .ןדיי עקידברעמ יד ייּב עיצארענעגעד רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ הפוקת רעד ןיא

 עקיטכױנָא רימ ןענייז זדנוא ײּב ,ךעלעפייה עקגישטניילק ןעוועג ןענייז ןטרָאד

 ןטרָאד .טעטש רעטרעדנוה ליפ ףױא לּפמעטש רעייז ףױרַא ןגייל סָאװ ,ןסַאמ

 ןעניז רימ ,רעלטימרַאּפ ,סַאלק-לטימ לײט ןטסערג םוצ ןעװעג ןדיי ןענייז

 עויטקודָארּפ ןוא עקידנטעּברַא סָאמ (רעקידנסקַאװ רדסּכ ןוא) רעסיורג ַא ןיא

 עכעלטײהנײא עסיורג ןשיװצ עטמותירַאפ ןסעזעג ןדיי ןענייז ןטרָאד .ןטכיש

 רימ ןעניואו עּפָאריײאחרזמ ןיא ,(רענעילַאטיא ,ןזיוצנַארפ ,ןשטייד) סעיצַאנ

 ךיז ןּבָאה ןטרָאד .סעירָאטירעט עטשימעגפלַאנָאיצַאנ ףיוא סיואכרוד טעמּכ

 עגענַאטשעגּפָא ,עויטַאװרעסנַאק זױלּב טלעטשעג עיצַאלימיסַא רעד ןגעק

 רעד ,ןלייט עטסוװיסערגָארּפ יד אקווד ןענייז ודנוא ייּב ,ןסקָאדָאטרָא ךעלעקפורג

 =דיי רעייג רעד ןופ רעגערט יד ,ןסַאמסקלָאפ עטיירּב יד ןוא סָאלקײרעטעּברַא

 .רוטלוק רעש

 ןעמוקעגמוא ןעגַײז טָא ,ןטקַאפ ענעדיײשרַאפ זדנוא טזייװ עטכישעג יד

 =ָאג יװ ,ךַארּפש רעשינַאמרעג רעד ןופ ןגייווצ עקיטכעמ ןוא עסיורג עכלעזַא

 :לטימ ןיא ןכַארּפש עשיװַאלס יד זַא ,רימ ןסייוװ טָא ;װײזַאא שילַאדנַאװ ,שיט

 רעצעמע טעװ יצ ;עּבלע טייז רענעי ףיוא זיּב טכיירגעג לָאמַא ןּבָאה עּפָאריײא

 ןענייז ןכַארּפש עשיװַאלס ןוא עשיגַאמרעג יד זַא ,ךמס םעד ףיוא ןענקסּפ

 עּבלַאה ץלַא ךָאנ ךיז ןעניפעג ןדנוא יב רָאנ ;גנַאגרעטנוא םוצ טּפשמרַאפ

 יד קידנריזילַאנַא טינ ,הוושהרזג ַא ּפָא ױזַא טַאלג ךיז ןענרעל סָאװ ,םיאיבג

 .ןטייקכעלגימ יד ןוא ןעגנוגנידַאּב
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 ןט18 ןיא ןָא ךיז טּבײה שידיי ןופ הפוקת עיינ יד ,עטירד יד ָאזלַא

 ױזַא טינ סָאד ןיא טײצ רענעי ןופ ןײלַא רוטַארעטיל רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי

 ןיוש ןּביײרש ,ןָאלּבַאש רעסיװעג ַא סױא ךיז טעּבױרֵא סע ןעוו םירָאװ ,קיטנעק

 ױזַא גנַאל ןיוש ןעמ טדער ןדע ר שטָאכ ,רעגייטש ןטלַא ןפיוא רעגיירש יד

 ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ?ודע ןגָאז!סע :תֹויַאר עטסעב יד ןּבָאה רימ רָאנ .טינ

 טָא ,ןטיּבעג ךיז טָאה ךַארּפש יד זַא ,ןריּפש ןעמענ יז טּבעלעג טלָאמעי



 שידיי ןופ עטכישעג 25

 .רעד ,!עװקרַאמ הׂשמ ר"ד ןופ "תואופר רפסח רעשידיי ַא 1700 סױרַא טײג

 רּבהמ רעד זַא ,חבש רעדנוזַאּב ַא סלַא המכסה רעד ןיא בר ַא ןטרָאד טנַאמ
 רימ סָאװ ,ךַארּפש ַא ןיא ,ךַארּפש רענייר ַא ןיאש קרעװ ןייז ןּבירשעג טָאה

 =עג ןַאד זיא רעכיּב לייט רעטסערג רעד :טסיײה סָאד ,"ריא ףיוא ןדער עלַא

 יב :רעמ ךָאנ רעּבָא ןושל ןטרעטלערַאפ ,ןטלצניקעג ַא טימ ןּבירשעג ןעוו

 ,ןקידירפַאּב וצ ףיוא ןרעה ,טקורדעג לָאמ לפיוו ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ ,רעכ

 ןיא סױרַא ןיא 1700 ןיא .עשיקנערפטלַא ןַא זיא ערעיײז ךַארּפש יד לײיוו

 רעד טניפעג ;"ןופיסויח ןרעלוּפָאּפ םענופ עּבַאגסױא עייג ַא ,ןסיירּפ ,טרופגריד

 :שטײד:ּבלַאה טַאלּב:רעש ןפיוא םלוע םעד ןגָאװצנָא קיטיײנ רַאפ רעּבעגסױרַא

 .יִג םימעּפ המּכ ןןיוש==} דניוש ןופיסוי רפס ןסָאד==} שד ןוג לייוש :שירעמ

 וולא ןןעייטשרַאפ--) ןיטש רפ ילֵא טינ סָאװ ןושל ןייא ןיא זיא ןדרָאװ טקורד

 ףעכילטיא ןד ידכ ,טכַארּבג גנורסעּב רפ ןיא ןופיסוי ןויד רימ |ןּבָאה-=) ןּבה

 שיטסירעטקַארַאכ רעמ ךָאנ ."לָאז ןּבה ןעמָאק לָאפ ןןגינגרַאפ--) ןגינג רפ ןייז

 עטנַאקַאּב עטשרע יד) "ךוּב:השעמח ןשידײ םענופ גנוטעּברַאַאּב עיינ יד זיא

 װעיקלָאשז ןיא סױרַא זיא סָאװ ,(1602 ,לעזַאּב ןיא טקורדעג זיא עּבַאגסוא

  ,שיערּבעה ףױא ןּבירשעג ןיא סָאװ ,המדקה רעד ןיא ,1800 ןיא (עיצילַאג)

  גצג ןעװעג זיא רפס רעד טָאװ !:יֹוזַא ריוַאפ רזעילא רעטעּברַאַאּב רעד טגָאז

 .שטייד ןיא טצונעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןזנּכשא ןושלּב| שטייד ןימ ַאזַא ןיא טקורד

 ןסײװ טגײה טײלסדנַאל ערעזדנוא ןופ לייט רעטסערג טייװ רעד ןוא ,דנַאל

 רימ וצ ןעמוקעג ןענייז .גנולייצרעד רעד ןופ ךוּת םעד טינ ןעייטשרַאפ ןוא טינ

 רעגנירג ַא ןיא ןצעזרעביא רפס םעד לָאז ךיא ,ןטעּבעג ןוא ןשטנעמ ךס ַא

 ,ןייטשרַאפ ןלָאז עלַא ידּכ .,.ןליו רעייז ןָאטעג ךיא ּבָאה ;ןַארּפש רענייר ןוא

 ?"רעדגיק ןוא ןעיורפ ,ןליּבסנַאמ

 .פױא ןייז טרילומרָאפ רָאלק ױזַא ָאד טָאה סָאװ ,רעּביירש םעד ,תמא

 .רַאפ ןייז ןכעלקריװרַאפ וצ ןצנַאגניא ןּבעגעגנייַא טינ ךיוא ךיז טָאה ,עּבַאג

 הטילש יד סָאמ רעשּפיה ַא ןיא ךיוא ךָאנ ןעמ טליפ קרעװ ענייז ןיא :גנַאל

 ןופ ןָאלּבַאש ןשיטסיליטס ןוא ןשירַארעטיל ןשירעמשטייד ןלענָאיצידַארט םענגופ

 לעװש ןפיוא זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ןגעווטסעדנופ רָאנ ,טייצ רעשידיי.לטימ רעד

 עשידײ עקיטנייה יד גנַאג ןיא ןעװעג סיװעג ןיוש זיא טרעדנוהרָאי ןט10 ןופ

 ןיא ףױא ןענַאטשעג ןָא טלָאמעי ןופ ןיא יז זַא ,טינ טסײה סָאד ,ךַארּפש

 ןט18 ןיא ןעוועג זיא קיטרַאפ !ריא וצ ןעװעג טלָאװ יײװ ןוא ךָא זַא -- טרָא
 ךָאנ ,גנַאלק ריא ןוא ןעזסיוא ריא ,ךַארּפש רעד ןופ םערופ עיור יד רָאנ ה"י
 ףױלרַאפ ןיא שידיי ויא ,ןּבעגעג טָאה תודיסח סָאד סָאװ ,ּפוטש ןסיורג םעד
 ,רעקיּברַאפ ןוא רענעש ,רעכייר ץלַא רעטייוו סָאװ ןרָאװעג ה"י ןט10 ןופ

 יד טריפעגסױרַא ןּבָאװ גנוגעװַאּב:רעטעּברַא יד ךָאנרעד ,הלּבכשה יד רעירפ

 ,86--1 יז ,(1917) 11 רעכיּבלמַאז טיקצולירּפ חנ עז 1

 .ץוו| יּפַאק עז ,ןטייצ ענעי "השעמ-אבּב ,, רעד ןופ עּבַאגסיוא ןַא ןיא ךיוא ענעגייא סָאד ?



 20 | ףַארּפש רעד ןופ סקוװ

 עשידיי יד טריפעגסױרַא ,ָאטעג ןופ ללכּב ןוא ףיוהלוש ןופ ךַארּפש עשידיי

 טריפעגניירַאי טלעװ עטיירּב יד ןוא ןירַא טלעװ רעטיירּב רעד ןיא ךַארּפש

 א ןָא ןדיי םעד ןבעגעג טָאה טלעװ עסיורג יד .ןַארּפש רעשידיי רעד ןיא

 ,רעטרעוו עייג םי ַא -- ךַארּפש רעשידיי רעד אליממ ןוא ,ןפירנַאּב עייג רועיש

 ?ליִּב עקיּבײא ןּבעגעג טָאה רֹוטַארעטיל עשידיי יד ,ןקירדסיוא ןוא ןעגנודנעוו

 ןיוש ךיז טסיילפ יז :ןּבילּבעג טינ ײיּברעד זיא יז רָאג ,לטעטש ןטלַא ןופ רעד

 .ןקלָאװ םענופ טעּפמיא םעד ,טָאטש רעד ןופ טײקימָארטש יד ןקירדוצסיוא טנייה

 יד .ףרָאד ןשידי םעד ןיא רעדלעפ=ןצייו יד ןופ גיועג סָאד ןוא רעצַארק

 רעדניק רעטנזױט רעטרעדנוה רעטציא ןיוש ךיז ןעגרעל סע ואו ,לוש עשייויי

 ,ךַארּפש עשידיי יד "טלשטנעמעגסיואא ןצנַאגניא טָאה ,טלעװ ןקע עלַא רעּביא

 .טפַאשנסיו רעקיטלעװטנײה רעד ןופ טנעמורטסניא ןַא רַאפ יז טכַאמעג

 51סיװ ןוא ףעלטּפַאשלעועג ןטלַאהעג טָאה שידי ואװ ,ךיז טנַאמרעד

 רַאפ סָאװ ,טנייה ןיֹוש ןטלַאה רימ ואו ןוא קירוצ רָאי קיסיירד טימ ךעלטּפַאש

 יב ןוא טייצ רעצרוק אזא ןיא הגרדמ ַאזַא וצ טכיירגרעד טָאה ךָאג ךַארּפש ַא

 ?ןעגנוגנידַאּב טקיצגיגמוא עניױזַא !

 ןא ןַארַאפ רעּבָא .םערָא גונעג ךָאנ ןיא שידײ :ןרָאנ טיג ךיז רימָאל

 וצ טיג סָאװ ,טײקמערָא ןַא ןַארַאפ ןוא ,קיטנעהּפָא טכַאמ סָאװ ,טײקמערָא

 ,סױרַאפ ןייג וצ ןוא ןטעברַא וצ קשח
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 =עמַא ןופ ןקעטָאילּביּב עשידיי עסיורג יד ןענעכערּפָארַא לָאז ןעמ בוא

 טינ קפס ןייק םענייק יב טעװ ,עּפָארײא טינרעמ טכַא ןיא ןעמענ ןוא עקיר

 רעדרָאפסקַא רעד ןיא ךיז טניפעג גנולמַאו:רעכיּב עשידיי עטסכייר יד זַא ,ןייז

 ?עבַאיעלדָאּב ידש יז ןעמ טפור שרעדנַא ,קעטָאילּביּב רעשיטעטיסרעווינוא

 שדָאּב סַאמָאט ןבדנ ןסיורג ןכָאנ (81011000008 8061012מ8) 20616188 140/8/צ)

 ,קירוצ טרעדנוהײרד רָאי ַא טימ טּבעלעג טָאה סָאװ ,יעל

 ןיא טעטש עשיטעטיסרעװינוא עטסקיטכיװ יד ןופ עגייא זיא דרָאפטקָא

 יד רעּבָא .טלעוו רעד רעּביא טגנילק ןעמָאנ ריא זַא ,ןגָאז געמ ןעמ ;דנַאלגנע

 ,תושפג טרעדנוה ןּבלַאה ןייק טינ ןליפַא טגָאמרַאפ טרָאד גנורעקלעפַאּב עשידיי

 יד טימ ןוא ןטנעדוטס ענערָאפעגנָא יד טימ ןוא םיחרוא ענעמוקעג יד טימ ןיוש

 ןיא ָאד ןענייז טפור ןעמ סָאװ ?םיטַאּבעלַאּבװ עשידיי עקידנעטש .רעדניקגיוז

 רעּבָא ,רעמ לסיּב ַא ןעװעג ןענייז רעירפ רוד ַא טימ ,ףניפ ןעוועג 6

 ןענַאװ ןופ ָאט .ןסעזעג טינ לָאמנײק ָאד זיא הליהק עשידיי ערעטערג ןייק

 ןופ ענעגיא סָאד ןוא) רעשידי רעד ןופ רעשרָאפ עלַא סָאװ ,סע ךיז טמענ

 רעד ןיא ,דנַאלגנע ןיק רעהַא ןעמוק ןומ רוטַארעטיל (רעשיערּבעה רעד

 פיוא ס;פע ןליוװ ייז ּביוא ,טָאטש "רעשיאיוגופטכע ,רעשיעװרענ טינ ,רעקִיור

 ?ךַאפ רעייז ןיא ןוט

 לומ עשַיױג סָאד רָאנ ,תוכז רעשידיי ןייק טינ ןפלָאהעגטימ טָאה ָאד

 ,דנַאלגנע ןכייר סעד ןופ

 רעסיױורג ַא גָארּפ ןיא קירוצ טרעדנוהיײװצ רָאי ַא טימ ןעוועג ןיא סע

 .ייק ןברוד ןרָאװעג טמיטשַאּב ןּבעל ןייז ןופ ףוס םֹוצ זיא סָאװ ,בר רעשידיי

 דוד 'ר רע טָאה ןסייהעג .עיכעשט ץנַאג רעבי ברירעּביײא רַאפ 1+ לרַאק רעס

 .עּבעל ַא ןעװעג גָארּפ ךָאנ זיא טייצ רענעי ןיא .(1786--1664) רעמײהגעּפָא

 ןופ טָאטש ַא ןיולּב זיא יז ןעװ ,טנייה יװ ױזַא טינ -- הליװק עשידיי עקיד

 עסױרג ַא טרָאד ןעװעג ןיא סע :םלועיתיּב ןשידיי ַא ןוא םואעזומ ןשידיי ַא

 ,ןזיולק ,ןעיירעקורד ןעוועג ;הבישיײשָאר ןעוועג זיא דוד יר רעד עקַאט ואוו ,הבישי

 דוד יר רעד טָא ,זייװנטייצ ןליּפש טגעלפ רעטַאעט רעשידיי ַא וליפַא .תורבח
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 ןיא רע לייװ ןוא ,רעכיּב ןופ רעּבָאהגיל רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעמײהנעּפָא

 וצ טינ ,ןקורד טגעלפ ןעמ סָאװ ץלַא ןפױק רע טגעלפ ,ךייר רעייז ןעוועג

 =עג זיא טײקכיײר ןייז .טכעלש רעדָא טוג זיא'ס יצ םעד טימ ךיז ןענעכער

 ףײק ןדיי יב ןעמ טָאה ןיײלַא הרוּת ןופ) הלילח הבישי רעד ןוֿפ טינ ןסקַאװ

 לאומש ,רעטעפ ַא רענייז ,החּפשמ ןייז ןופ רָאנ ,(טכַאמעג טינ טלעג ןייק לָאמ

 רע ןוא ,רעגרוּבסבַאה עיטסַאניד רעד ייּב ריקנַאּב-ףיוה ןעוועג זיא ,םײהנעּפָא

 טימ ךיא רָאנ ,עּבטמ טימ וױלּב טינ ײרעּבָאהּביל סדוד 'ר ןציטש טגעלפ

 ףיוא ײמרַא רעשיכײרטסע רעד טימ ןייגטימ טגעלפ רע :סרעקיטכיװ טעּפע

 ףֹע סָאװ ,ןטּפירקסונַאמ ןסָאמ םיהַא ןעגנערב רע טגעלפ ,ןגוצסגירק עריא

 ַא ןסקַאװעגסױא ןדוד 'ר ייּב ןיא ןפוא ַאזַא ףיֹוא ,ןפיוקנייא לעיצעּפס טגעלפ

 ףױיפ רעּביא -- טייצ רענעי ןופ ןפירגַאּב יד רַאפ קעטָאילּביּב עסיורג קידלַאוװג

 ,ןטּפירקסונַאמ טרעדנוהטכַא עּפַאנק ןוא דנעב עטקורדעג טגזױט

 ַא טימ ,שטנעמ רעויסערגָארּפ ַא ןעועג ללכּב ןיא ברײרעּבײא רעד

 ,רעגייטש ַא ןסייוו ךימ ,טפַאשלעזעג רעד רַאּפ ןוא טייצ רעד רַאפ דנַאטשרַאפ

 עט ןיא ךעלטנפע טריפעגפיוא הבישי ןייז ןופ םירוחּב יד ןּבָאה 1720 ןיא זַא

 ?יטימירּפ רעד ןיא טינ ןוא ,ןשורװשחַא טימ ןרּתסא ןגעו עטכישעג יד רעטַא

 קיטש:רעטַאעט ןתמא ןַא ןיא טיובעגרעּביא רָאנ ,ןַאד ןיִב יװ ,םרָאפ רעװ

 סע ,ןגָאלָאנָאמ עגנַאל טימ ,רעטסעקרַא ןַא טימ ,גנַאזעג טימ ,טייצ רענעי ןופ

 רעד ףױא ןעװעג ךיוא ןײלַא הבישי:שאר רעד ןיא יצ ,טסואװַאּב טינ זיא

 שבא ןייז ןָא ןעמוקרָאפ טנעקעג טינ  טָאה סלַאפנדעי רעּבָא ,גנולעטשרָאפ

 רעד ףוא רָאנ ןעמ טּבעל לָאמנײא :טכַארטעג ןיז רע טָאה סיװעג ,גנומיטש

 ןוא !ןלייו טנגוי יד ךיז לָאז :רָאי ןיא לָאמנײא רָאנ זיא םירוּפ ןוא ,טלעוו

 רימ סָאװ ,ןַאלּפ ַא טַאהעג רע טָאה גנולמַאזירעכיּב רעסיורג ןייז טימ ךיוא

 טָאה רע :טײצ רענעי ןופ ןדמל ןשידיי ַא יב ןפערט וצ טינרָאג ךיז ןטכיר

 עלַא סָאװ ,קעטָאילּבּב רעכ על טנפ ע ןָא ןיא ןעלדנַאװרַאפ טלָאװעג יז

 טעװ גנוריגער יד זַא :ןעװעג זיא הנּכס ןייא רָאנ ,ןצינ ןענעק ןלָאז רענרעל

 ןיא ,םירפס יד ןופ לייט ַא ןריקסיפנָאק טעװ יז ,רעגרע ךָאנ רעדָא ,ןזָאל טינ

 ןופ סעּבַאגסױא עטרעװרַאפ ןעװעג ןענייז עיצקעלָאק סרעמײהנעּפָא דוד 'ר

 ןיא ןּבָאה ןדיי סָאװ ,רוטַארעטיל עשימעלָאּפ עצנַאג יד ללכּב ןוא דומלּת

 ואוושרעדנַא רעדָא) סַאדרעטסמַא ןעיירפ םעד ןיא טקורדעג ןטייצ ענעדיישרַאפ

 ןָא טינ ןוא טַאהעג ארומ רע טָאה .םוטנטסירק םעד ןגעק (טײהרענעטלַאהַאּב

 ןימ םעד ֹוצ טירטוצ ַא םלוע ןרעטײרב ַא ןּבעג לָאז ןעמ ןעװ זַא ,םעט ַא

 ןוא קידנסיװ טינ ךיז ןכַאמ וצ ןרעהפיוא גנוריגער יד ןיוש טעװ ,רוטַארעטיל

 טימ ןרָאװעג ןבילקעגפיוא ןענייז סָאװ תורצוא עלַא ףיֹוא עּפַאל ריא ןגײלּפױרַא

 ,ימ רערעווש ַאזַא

 עצנַאג ןייז טקישעגקעװַא רעמײהנעּפָא דוד טָאה ,ןדיימוצסיוא סָאד ידכּב

 ָאד .סדנערעּב רעווש ןייז ןופ החגשה רעד רעטגוא ,רעװָאנַאה ןייק קעטָאילּביּב

 רַאפ ךעלטירטוצמוא ,ןסָאלשרַאפ ןוא טּבױטשרַאּפ ןגעלעג רעכיּב יד ןענייז
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 .יױלרעד ַא ןטעּבסױא ןיבמ ַא טגעלפ ןעװ.טינשןעו רָאנ ,אפוג רעציזַאּב רעיד
 ןַאהָאי רָאטסַאּפ רעגרוּבמַאה רעד רעגייטש ַא ,ןיהַא ןקוקוצניירַא שינעּב
 .ןעּפָא ןופ ךמס ןפיוא סָאמ רעסיורג ַא ןיא) טָאה סָאװ ףלָאוו ףָאטסירק
 עשיריי:שיערּבעה עסיורג קידלַאװג ַא טלעטשעגפיונוצ (ןעגנולמַאז סרעמייה
 גדנעּב עּבָארג ריפ ,רעכיּב ענעּבירשעג ןוא עטקורדעג ןופ עיפַארגָאילּביּב

 רעּבירַא קעטָאילּביּב יד זיא ,ןּברָאטשעגקעװַא זיא רעמײהנעּפָא דוד ןעוו
 יװַא ןעװעג טינ ןױש ןיא רוד רעטייווצ רעד רעּבָא ,רעדניק ענייז וצ השוריב
 ךעלדנע ןוא ,בר רעגָארּפ רעטלַא רעד יװ ,םירפס ןינע םעד ןיא ןָאטעגנױײא
 צד ןעילעגסױא ןוא קעטָאילּביּב עצנַאג יד טצעזרַאפ רָאג ףסוי ןוז ןייז טָאה
 .ַאּב וצ טײצ יד ןעמוקעג ןיא'ס ןעװ .קרַאמ טנוױט קיצפופ טלעג ןמוזמ ףיור
 ןיק ןופ ןרעה טלָאװעג טינ טָאה הװלמ רעד .טַאהעג טינ רע טָאה ,ןלָאצ
 ןסיהעג ןוא גנולמַאז רעצנַאג רעד ףױא טסערַא ןַא טגײלעגֿפױרַא ,תומכח
 .רַאפ ןיא עקיטשינ ַא ןעװעג זיא עמוס יד ,עיצַאטיציל ַא ףיוא יז ןפיוקרַאפ
 ;שטײד רעּבָא ,ןצנַאגניא טנופ טנזױט ייווצ ַא ,ךַאז רעד ןופ טרעװ ןטימ ףיילג
 .ָאמַאנ טימ ;ומחלמ יד ךָאנ ךלַאּב ןעוועג ויא'ס) םערָא ןעוועג ןַאד זיא דנַאל
 יד טקורעגרעטנגוא ךיז טָאה ָאד ,הנוק ןיק ןעגופעג טינ ךיז טָאה ,(ןענָאעל
 עלַא ןוא ,עמוס עטרעדָאפעג יד ןּבעגעג טָאה יז :דךרָאּפסקָא ןיא קעטָאילּביּכ
 ַא ןיא ריא וצ רעּבירַא ןענייז בר -עגָארּפ םעד ןופ ןטּפירקסונַאמ ןוא רעכיּב
 ןױש טכערעפעל .פ רעטנרעלעג רעשיריײפשטײד רעד טָאה םורַא ןעצ רָאי
 ןופ ןזָאלעגסױרַא טגיוזא טָאה דנַאלשטייד סָאװ ,ןרערט ערעטיּב טימ טגייוועג
 ?טנַאה רשי

 ןיא גנולײטפָא רעשידיי:שיערּבעה רעד ןופ עטמישעג יױ זיא סָאד טָא
 סרעמײהנעּפָא ןיִּב) ןעװעג ןיוש ןיא ןימ םעד ןופ לסיּכ ַא ,"ענַאיעלדָאּבװ רעד
 :טגוצ ןעגייז ,טרעגעלק ןוא ערעסערג ,ןעגנולמַאז עכעלטע ךָאנ ;(עיצקעלָאק
 :ױוטַארעטיל ןשידיי ןדעי רַאפ רקיע רעד רעּבָא קרעטעפש ןרָאװעג טכױק
 רעהַא טעשזדנַאלּברַאפ טָאה סָאװ ,השורי סרעמייהגעּפָא דוד עקַאט זיא רעש רָאֿפ
 .גָארּפ ןיא סָאג רעשידי רעד ןופ לזדניא ןטכייפ ןפיוא

2 

 :ָאיגידַארט יד ןשיוװצ סָאװ ,רעדנואו רעטיורג ַא יא ןיײלַא ! סָאד ןיוש

 טָאה םיא סָאװ ,שטנעמ 8 ןענופעג ךז טָאה ָאטעג ןקילַאמַא ןופ ןדי עלענ

 ןצנַאגניא זיא טסקעמ רעקידנרצלקרעד רעד ,1788--1718 ,81011010608 11601208 }

 | ,(20 'מוג רָאכַארַאב) ןײטַאל ןיצ

 ,/ דגאב ,11461810/012866 468 6018 ןיא 2

 טָאװ ,(1844 טפיוקעגוצ) גרוּבמַאה ןיא (לעַאכימ) לכימ םײח ןופ טיקקעלָאק יד לשמל +

 .ימ ךָמנ ןגילּבעג ןעגײז סָאװ ,קרצװקורד | 8000 רעכעה יד ןןופיבתכ 2360 ןופ ןענַאצשַאא זיא
 | | | .םועזומ רעשיטירפ רעד טפיוקעגּפָא טָאה ,ןלעאס



 99 ףעלכיב עשיר" יד ןוא ןדמל רעד

 ,רעכי יד ןופ טלַאהביא רעקיטכרָאפסטַאג רעד רָאנ טיג טריסערעטגיא
 :ײט ןוא ביל ןעוועג םיא זיא ךַאז עטקורדעג עדעי ,אפוג רעכיּב יד ךיוא רָאנ
 לײט טימ ןכַאמּפָא טַאהעג טָאה רע ,הבישיײשָאר ןקידרעװקרעמ םעד טָא ,רעי
 ײז סָאװ ץלַא ןופ ןרַאלּפמעזקע יד ןלעטשוצ םיא ןלָאז ייז זַא ,ןעיירעקורד
 טיג קנַאשײרעכיּב ןיא ךיז וצ ןלעטשנײרַא הע טגעלפ יײּברעד ןוא ,ןקורד
 ַא ךױא רָאנ ,רפסישורד ןעמורפ ַא רעדָא ארמג ןופ עּבַאגסױא עײנ 8 ןיולּב
 ןיא טָאה יז זַא ,טגָאזעג רימ ןטלָאװ טגייה סָאװ ,גנולייטרעד עכעלטלעוו ץנַאג
 | .עיפַארגָאנרַאּפ ןופ ןטנעמעלע ךיז

 טינ ןענייז רימ לייװ ,ןגױא יד ןיא ךיז טפרַאװ ךאז עטייװצ ַא ךָאנ ןוא
 טיג טריסערעטניא ךיז טָאה רעמײהנעּפָא :ןטײצ ענעי סָאד ןעז וצ טנייװעג
 ןוא ךעלכיּב ,ןטֿפירקסונַאמ טימ ךיוא רָאג ,רוטַארעטיל רעשנערּבעה טימ זיולּב
 ,שיריי ןיא רעכיּב

 זיא ןעװעג טלַא !ךעלכיב "עשטײטװ טימ ןעמעגרַאפ ךיז לָאז ןדמל ַא
 ןיוש ןעגייז סע ,רָאי טרעדנוהריפ ייּב סיוועג רוטַארעטיל עשידיי יד ןאד ןיוש
 ךָאנ ןּבירשעגנָא ןטּפירקסונַאמ ןוא ןכַאז טרעדנוה עכעלטע טקורדעגּפָא ןעוועג
 ןײק רַאפ סָאד טָאה ןעמ סָאװ ,השעמ יד ךָאד זיא סָאד רעּבָא ,לעמ ךס ַא
 יױװ רענעגייא רעד ןעוועג ויא םירפס ףיוא קוק רעד .ןטלַאהעג טיג ףוטַארעטיל
 קרַאטש יֹזַא טיג ןשטנעמ םעד טצַאשעג טָאהװ ןעמ ,ןשטנעמ ףױא קוק רעד
 רע טָאװ אּבהיםלע קלח םעד טױל יװ טלעװ רע ד ףױא ץיצױָאּפ ןיז טול
 57 טיײטש תֹוכֹו ןיײז ןיא :רקיע רעד ןיא רענרעליהרות רעד ,ןָא ךיז שיירג
 טָאה רע ןעװ וליּפַא ,ץראהפםע רעד .ןפחי רעמ ץלא ,הרוּת רעמ סָאװ ,טלעוו
 רַאפ רעכעה ןיא רענעי וַא ,טרָאפ טריּפש ,דנַאטשלױאוו וצ ןגָאלשרעד ךיז
 =ףַאפ טָאה רע סָאװ סָאד ןגָאינָא טיג רעמ ןײלַא רע ןעק רעמָאט ןוא ,םיא
 ךוא רענעק ַא םעדײא ןַא רעטכָאט ןײז רַאפ שטָאפ ךז רע ט9ױק ,טמַאז
 ,הלגע:לעב ַא ,רעריפרעסַאװ .ַא ואווצעגרע ,הבישי ןיא ןיז ענייז ןעגרעל טוָאל
 ןרעה טייג רע ךיוא רעּבָא ;ןעלעטניּפ עגיילק יד ןיא ּטמעט רָאג זיא בצק ַא
 תווצמ ןגעװ תודועס:שלש רַאֿפ תּבש טלייצרעד דיגפ רעד ןעוו ןֹוא ,רועיש סעד
 ,לבב=נולג ןגעװ ןוא שדקמה:תיּב ןגעװ ,ןדעןג ןוא םונהיג ןגעװ ,תוריבע ןוא
 רעד ,רעמ טסיײװ רענײא :ּפעק עטפָאטשרַאפ ןייק ףיוא ןָא טינ רע טפערט
 ישו רַאפ ,רערעהוצ יד ןשיווצ ָאטיג רעגייק זיא סע רעּבָא ,רעקיצגיוו רעטייווצ|

 ,גײרַא זיא סע ןעװ טָאה רעגייא רעדעי .דמערפ ןצנַאגניא ןייז לָאז סָאד ןעמ
 ןבלעוו וצ ,ןדמל ַא ןופ לַאעריא םעד ןגיוא יד רַאפ טעז ןוא ופס ַא ןיא טקוקעג
 לָאמגיײק םיא טעװ רע זַא ,רָאלק טעז רע שטָאכ ,ןבעל ןצגַאג ןיײז טכערטש רע
 | ,ןכיירגרעד טיג

 } .שטנעמ רעּבלַאה ַא ץראהפיסע רעד רעּבָא יא רענרעל םעד רַאֿפ
 ןוא ,טמיקו:יח ײעטסָארּפח יד ףױא לוטיּב טימ טקוק עיטַארקָאטסירַא עקיטסייג
 :ַאוצ עדייב .עדרעװ עּפַאנק ַא רָאג עקַאט ןּבָאה יײז זַא ,ןסייוו ?עגיימעגש יד
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 ןךופ טפלעה רעטײװצ רעד ףױוא גנוטכַארַאפ רעתמא טימ ןקוק רעדיװ ןעמ

 םיא טָאה טָאג ּבױא ,ליּבסנַאמ רעד ,אלימ ,רעּבײװ יד ףױא ,קלָאפ ןשידיי

 =רעל ןעק רע ,סיֹורָאפ ןיג שטָאכ רע ןעק ,הרוּת קיצניװ טימ טפָארטשעג

 =שידיי ןופ ףךָאי ןצנַאג םעד ךיז ףיוא ךָאד רע טָאה טנייה .ןבעל ץנַאג ַא ןענ

 קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעּביא ףױא רע טָאה ,תווצמ יד םייקמ זיא רע ,טייק

 סָאװ רָאנ טינ ?טגָאזעג סנייטשימ ענעדיי יד רעּבָא .אּבה:םלוע ןיא קלח ַא רָאי

 =רַאפ גנערטש סָאד טָאה ארמג יד ,ןענרעל טינ רָא ט יז ,ןענרעל טינ ןעק יז

 ריא טָאג טָאה לּכהךס םירָאװ ,ןסינעג טינ ךיוא תווצמ יד ןופ ןעק יז ,טרעוו

 .סיוועג ,ןציירד ןוא טרעדנוהסקעז עשליּבסנַאמ יד טָאטשנָא תווצמ יירד ןּבעגעג

 ׁשעג ןלעװ עטיישרַאפ יד ןוא ,עטײשרַאפ ןוא רעּבײװ עמורפ ןַארַאפ ןענייז

 ףעּבָא ;םונהיג ןופ ױדָאּב רעצרַאװש רעדח ןיא ןרעװ טקינײּפעג ןוא טּפָארטש

 ןיא ןייז וצ יװ דַארג ןרעכעה ןייק וצ ןכיירגרעד טינ ןעק עטסמורפ יד וליּפַא

 ןַאמ ריא רַאפ עלעקנעּבסופ ַא ןדע:ןג

 שֵכיֵּב עשידיי .שדוק:ןושל ןיא םירפס ענייז טַאהעג ךיז טָאה ןדמל רעד

 עשטייטע ,ןפורעג לײט ןטסערג םוצ טלָאמעד יײז טָאה ןעמ יװ ,רעדָא) ךעל

 יײיװ רַאפ :טרָאס ןטייוװצ ןופ ןשינעפעשַאּב רַאפ זיולּב ןעוועג ןענייז ("ךןעלכיּב

 :סנַאמ רַאפ ןוא רעּבײװ רַאפח :ךָאנ ןעמ טקרעמַאּב לָאמַא .ךעלדיימ ןוא רעב

 ָאט ."ןענרעל טינ ןענעק ײז טסײה סָאד ,רעּבײװ יװ ױֹוזַא ןענייז סָאװ ןלי

 טָאה טנעיילעג ?ךעלכיּב עכלעזַא ןּבָאה טנעקעג ןיוש ןּבָאה תושממ ַא רַאפ סָאװ

 ןּבָאה סָאװ ,םידמול יד ןוא ;קידװעמעש לסיב ַא רעּבָא ,קשה טימ יז ןעמ

 ןייק טיג ןענעק סָאװ יד ןייז וצ הּכזמ ידּכ לָאמַא -- ךעלכיּב ענױזַא ןּבירשעג

 =ָעלַא המדקה רעד ןיא ךיז ןּבָאה -- הסנרּפ בילוצ םּתס לָאמַא ןוא שדוק:ןושל

 .ישטייטס ףיוא ןּביירש ייז סָאװרַאֿפ ,טרעפטנערַאפ לָאמ

 ןעװעג טינ ןענייז סע זַא ,טינ רעדנואו ןייק ןיוש זיא ױזַא דלַאּביװ

 =גַאגרַאפ ןופ רעּביירש יד .ךעלכיּב ענױזַא ןעלמַאז וצ ןוא ןטיה וצ םינלעּב ןייק

 טָאה ייז ןופ סָאװ ,ךעלכיּב עשידיי ייר רעצנַאג ַא ןגעוו ןענַאמרעד ןטייצ ענעג

 טצונעג ןוא טנעײלעג יז טָאה ןעמ .טיהעגפיוא טינ רַאלּפמעזקע ןייא ןייק ךיז

 נָא םוצ ךָאנ .ךעלציּפ,ץיּפ ףיוא ןלַאפעצ ךיז ןענייז יז ןענַאװ יב ,גנַאל ױזַא

 זַא ,לײזנעגַאװ ,רעטנרעלעג רעכעלטסירק ַא טּביירש טרעדגוחרָאי ןט17 ּבייה

 עשיריי טיהעגפיוא ָאי ךיז ןּבָאה רעמָאט .ןסירעצ לָאמעלַא ןענייז רעכיּב עשידיי

 צָאילּביּב ןיא ,טנעה עכעלטסירק ןיא לײט ןטסערג םוצ סָאד זיא ,רעכיּב

 .ןענָאזרעּפ עטַאװירּפ ייּב ןוא ןקעט

 סלַאפנדעי רעּבָא ,רעקיצנייא רעד רשפא ןעוועג זיא רעמײהנעּפָא דוד

 ןוא רעכיב עשידיי ךיוא טלמַאזעג טָאה סָאװ ,םידמול.ןדיי עטלייצעג יד ןופ

 סקירע .מ !'לגפרפס םעד ןגעוו .1602 לעזַאּב ,"לגיּפשטנַארּב , םוצ ריפנירַא םעד לשמל עז 1

 178 יז (1026) 1 טפירשטײצ "רוטַארעטיל רעשידיי רערעטלע רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ךעלטעלּב ,

 ,106--67 .י 11 א"וויי ןופ ןטפירש עשיגָאלָאליפ ,גרעגניצ ךיוא עז .וו"א
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 רַאפרעד טָא .טעמרַאּפ ןוא רעדעל ןיא ןדניּב טזָאלעג ךיוא ייז ןוא ךעלכיּב
 .יד רעײט ױֹוזַא ונוא ןיא רַאפרעד טָא ,םיא ֹוצ קנַאד רעזדנוא סיורג ױזַא זיא
 ױזַא זיא יז סָאװ ,רָאנ דָאש ַא .השורי ןייז יירטעג טיה סָאװ ,ענַאיעלדָאּב
 ןקיטלָאמעי םעד ןופ 'םישרוישרוטלוק יז ןציז סע ואװ ,רעטרע ענעי ןופ טייוו
 רָאי רעגנילדנעצ ןײטשּפָא לָאמַא ָאד ןעק לכיב שידיי ַא .םוטגדיי רעגָארּפ
 טיא סָאד לָאז ןעמ ,טעב ןוא רעצעמע טמוק סע ןעגַאװ זיּב ,עצילַאּפ ַא ףיוא
 רעמ ךיז טריסערעטניא ןעמ ואו ,רעדיװ עשרַאװ ןיא ןוא ענליוװ ןיא .ןזייוװ
 ,ןלַאפרַאפ רעּבָא ,ןכוז טסיזמוא יז ריא טעװ ,רוטַארעטיל עטלַא ןימ םעד טימ
 עשיווטיל ןוא עשיליוּפ סָאװ ,קידלוש דרָאפטקָא טינ ןיוש ךָאד ויא םעד ןיא
 :עג טינ ךיוא ןוא ןיײלַא ןעלמַאז רַאפ דנַאטשרַאֿפ ןייק טַאהעג טינ ןּבָאה ןדיי
 טָאה רשפא ,סגקירעּביא .קעטָאילּביּב סרעמײהגעּפָא ןפױקוצּפָא טלעג ןייק טַאה
 ,תורזג גונעג ןעװעג ןענייז סע רָאנ ,טלמַאזעג ךיֹוא עּפָארײאחרזמ ןיא ןעמ
 ןדנעװ ךיז טגעלפ רעּבױר יד ןופ סעּכ רעד ואוו ,ןפַאלעגפױא ןוא ןקלַאפנָא
 ןיק שדוקיןשל ןוא שידיי ןשיװצ ןּבָאה ײו ןוא) םירפס עשידיי ןגעק ךיוא
 ַא ןיא סלַאפנדעי רימ ןּבָאה גָאט ןקיטנײה יב ,(טכַאמעג טינ ךיישרעטנוא
 רעשידײי רעטלַא רעד ןופ טעיצקעלָאק עכַאװש ץנַאג ענליוו רעדָא עשרַאװ
 ןזָאלּפָארַא ןומ לָאמעלַא ךיז טעװ ,ןשרָאפ יז ליװ סע רעװ ןוא ,רוטַארעטיל
 וצ ביוחמ ךָאנ ןענייז ןטנעדוטס ואװ ,טָאטש רעשילגנע:ףיט רעד ןיא רעהַא

 ואו ןוא רעטלעלטימ ןופ ןעלטיה עקידעקעריפ יד ןיא סעיצקעל יד ףיוא ןייג
 רעד לרַאק ףיז טָאה ריא רעטניה סָאװ ,רעיומ עבָארג יד ןעז ךָאנ טנעק ריא

 טרעדנוה ירד טימ ,עיגולָאװער רעשילגנע רעד ןופ טײצ רעד ןיא רעטשרע
 ,ןרענָאיצולָאװער יד ןגעק טקידיײטרַאפ ,קירוצ רָאי
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 תורצוא סרעמיהנעּפָא דוד ןופ יונעג יֹוזַא רימ ןסייוו ןענַאװ ןופ רטּבָא = |
 {ןעזעג ייז ןּבָאה רימ רעדייא ךָאנ

 (השמ) ץירָאמ ,ןַאמסדנַאל ַא םענײז ןעקנַאדרַאֿפ וצ רימ ןּבָאה סָאד
 .ַאק ןיײז ןיא טלייצרעד םעד ןגעװ זדנוא טָאה סָאװ ,ןרע דיינשגייטש
 .גָאלַאט

 ,ביּב ַא ןופ גָאלַאטַאק ַא ןלעטשפיונוצ זַא ,גולפ ןיא ןטכוד ךיז ןעק סע

 ףױא סָאװ ןענעײל ןענעק רָאנ ףרַאד ןעמ :ךַאז עגנירג ַא רָאג זיא קעטָאיל
 רעסיורג ַא רעייז זיא סָאד רעּבָא .סָאד ןּביײרשרַאפ ןוא טייטש רעטעלּב.רעש יד

 סלָע רעד ןופ רעקורד יד .ללכּב רעכיּב ףיוא ןיבמ ַא ןייז ףרַאד ןעמ .תועט

 סָאד טלעפ לָאמַא ,ךעלריפסיוא ױזַא גנידצלַא ןּבירשעג טינ ןּבָאה טייצ רערעט

 ןגעװ ןסױטשנָא ךיז ףרַאד ןעמ ןֹוא ןזיװעגנָא טינ ךַאז ןייק זיא לָאמַא ,רָאי

 עכלעזַא זַא ,לכיּב ַא טעז רע ןעװ ,ןגָאז ןענעק ףךײא טעװ רענעק ַא .ץלַא

 רעד ןיא רָאנ ןוא גָארּפ ןיא רָאנ ,ןָא ךיא ּפַאכ ,טצונעג ןעמ טָאה תויתוא
 יה ַא ןַארַאפ זיא לכיּב ןטייוצ ַא ףיוא .טרעדנוהרָאי ןט17 טפלעה רעטשרע
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 ףיוא ןוא ,רעכיּב ערעדנַא ףיֹוא ךיוא ךיז טניפעג סָאװ ,לדליפ ַא רעדָא עטעינ

 ןטירד ַא יב .קורד ןופ טײצ יד ןוא טרָא רעד ןּבירשעגנָא דָארג זיא ענעי

 םעד טימ סעּפע ןייגרעד וצ ןגילק טינ ןפוא:םושב ךיז ןעמ ןעק רעדיװ ךוּב

 .ןטײװצ ַא ןיא ואוצעגרע :הצע רעדנַא ןַא ןַארַאּפ ויא רַאפרעד רָאנ ,געוו

 ּביוא .זדנוא טריסערעטניא סָאװ קרעװ םעד ןופ ןעמָאנ רעד טנָאמרעד זיא ךוּב

 ,1650 רָאי ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא סע זַא ,ךוּב ןטייווצ םענעי ןגעוו ןסייוו רימ

 טקורדעג סלַאפנדעי זיא סע זַא ,ןסיו ןיוש קרעװ רעזדנוא ןגעוו רימ ןלעוו

 ןצ ידּכ ןכײלגרַאפ ןוא ןריניּבמָאק ןעמ זומ ױזַא טָא ,1650 רָאי ןזיּב ןרָאװעג

 .קלָאט ַא ןייגרעד

 ךײא טעװ רענעק ַא ,ןגעװ ערעדנַא ןכוז רעטייװ ןעמ זומ ןדי:בתּכ ייּב

 ײעילַאטיא ןַא רעדָא ןשטייד ַא ,ןשינַאּפש ַא ןופ בתכ רעד זיא יצ ,ןגָאז דלַאּב

 ינַאל רעד ןוא ף רעגנַאל רעד טעז יצ ,תויתוא טרָאס םעד טול ,ןדיי ןשינ

 יד זיא יצ ,ןעמיטשַאּב לָאמַא ןעמ ןעק ,שרעדנַא רעדָא ױזַא סױא ץ רעג

 . ןעמ ןעק טפָא רעײז) ,רעגניי רעדָא רעטלע רָאי טרעדנוה ַא טימ טפירשטנַאה

 ?ףיּפַאּפ ליפ ױזַא' ןעוװעג טינ ןענייז ןטייצ עקילַאמַא ,ריּפַאּפ ןטיױל ןענעקרעד

 ?עג ַא טימ ריּפַאּפ ריא ןזָאלסױרַא טגעלפ ערעדיוװטעי ןוא ,טנייה יוװ ןקירּבַאּפ

 ערעסעּב יד ףיוא טנייה ךָאנ סָאד טניפעג ןעמ יװ ױזַא) עקרַאמ:רעסַאװ רעסיוו

 טסייה ,טּפיױקסונַאמ ַא טגָאמרַאפ קעטָאילּביּב רעגרוּבמַאה יד בוא  ,(ןטרָאס

 רע זַא ,עז ךיא ןעוו ,ןרָאװעג ןּבירשעג גרוּבמַאה ןיא זיא רע זַא ,טינ ךָאנ סָאד

 סָאװ ,קירּבַאפ רענַאיצענעװ ַא ןופ עקרַאמ ַא טימ ריּפַאּפ ַא ףיֹוא ןּבירשעג זיא

 סָאד זַא ,שינערעהוצנָא ןַא זיולּב סָאד ןיא ,1830 זיִּב 1800 ןופ טעּברַאעג טָאה

 ןגעוו ןגָאז ןיוש ךיא געמ סיװעג רַאפ רעּבָא ,עיצענעוו ןופ טמַאטש סטפירשעג

 זַא ,ןײז ןעק סע ,ןרָאװעג ןּבירשעג טינ סָאד זיא 1800 זיּב זַא ,טײצ רעד

 ךיױא ןעק סע ןוא ,טעּברַאעג טָאה קירּבַאפ-ריּפַאּפ יד ןעוו ןרָאי יד ןיא דָארג

 ָאד ;רעטעּפש םעד ףױא ןּבירשעג ןוא ריּפַאּפ סָאד טיהעג טָאה ןעמ זַא ,ןייז

 | ,םינמיס ערעדנַא ןוא בתֹּכ רעד ,ךַארּפש יד ןסילשַאּב ןיוש ףרַאד

 ,ךוּב רעדָא טּפירקסונַאמ ןטלַא ןַא טנַאה ןיא ןײרַא טמענ ןעמ ןעו

 ןעמיטשַאּב טעװ ןעמ געװ ןכלעװ טימ ,טינ לָאמגײק רעירפ ןעמ טסייוו

 ע לא ןעניז ןיא ןּבָאה ףרַאד ןעמ .טַאטשּפָא ןייז ןופ טרַא םעד ןוא טייצ יד

 :רעװ ערעדנַא טימ .טרָא ןפױא דָארג זיא סָאװ יד ןדנעװנָא ןוא סעדָאטעמ

 טגטייװצ ,שוח םענעריוּבעג םעד סנטשרע : ןכַאז ייווצ ןּבָאה ףרַאד ןעמ , רעט

 .קיטקַארּפ עסיוױג יד

 =ײר ַא ךָאנ וצרעד ,תולעמ עדייּב יד טַאהעג טָאה רעדיינשגיײטש ץירָאמ

 -- ;שיּגַארַא ןיא ןוא שיערּבעה ןיא ,ןטּפַאשנסיװ עש;עּפָארײא ןוא גנודליב עכ

 =עג ןעװ טָאה סָאװ ,ףַארגָאילּביּב רעשידיי רעטסערג רעד ןרָאװעג רע זיא

 ץינסָארּפ לטעטש םעניילק ַא ןיא 1816 ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע .טּבעל

 ַא ןעװעג ןיא רעטָאפ ןייז .(עיקַאװָאלסָאכעשט סָאד ןיא טנייה) ןרעמ ןיא

 ,ליּבשמ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע רעּבָא ;ןוז ןטימ טגרעלעג ןײלַא רע טָאה ,ןדמל
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 סָאװ ,לושסקלָאפ רעשטייד רעד ןיא ןּבעגעגּפָא רָאי סקעז ֹוצ ןוז םעד רע טָאה
 ןענייז יֹוזַא ןוא ןדיי יב סיינ עסיורג ַא רָאג ןעוועג סָאד זיא ןטייצ ענעי ןיא

 טנַאה יב טנַאה ןעגנַאגעג ךיוא גנודליב רעקידרעטעּפש סרעדיינשנייטש ןיא
 קיטייצכיילג ןעװעג רע זיא גָארּפ ןיא :ןטפַאשנסיװ ענײמעגלַא ןוא טייקשידיי

 .ץיזַאנמיג ןיא ןוא הבישי ןיא

 ןיק ןעיצ ןעמונעג טיא טָאה ,לושלטימ רעד ןופ סיֹורַא זיא רע ןעװ
 ןעװעג ויא סע רעּבָא .ןרָאסעּפָארּפ עקיטרָאד יד יב ךיז ןענרעל וצ ןילרעּב
 ןעװעג זיא גנוריגער עשיסיײרּפ יד ,1848 ןופ עיצולָאװער רעד רַאּפ טייצ יד
 ןטנעדוטס וליּפַא ,ןזיי עדמערפ ןייק ןזָאלעגנײרַא טיג טָאה ןוא ערעגָאיצקַאער ַא
 יבוא רעגיצּפייל ןיא ןעמוקעגנָא רעּבירעד ןיא רעדיינשגייטש ,טיג ךיוא
 טָאה ָאד ןוא ,ןילרעּב ןיא רעּבירַא טרָאפ רעּבָא רע זיא רעטעּפש ,טעטיסרעוו

 סע ןוא ,רָאי 01 ןרָאװעג טלַא יא רע ,ןּבעל ןגנַאל ןייז טּבעלעגּפָא רע

 זיִּב :טנגוי רעד ןופ טייקשירפ יד רעטלע רעד ףיוא ןעוועג טרעשַאּב םיא זיא
 .טעּברַאעג ןוא טעּברַאעג ץלַא ךָאנ רע טָאה טױט ןייז רַאֿפ ןכָאװ יירד טימ

 ,קיטירק רעכעלטּפַאשנסיװ רעגנערטש ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא סָאד

 םעניילק ַא ןעניפעגוצסיוא ףיוא ןרָאי ןציוצפָא ןעוועג דנַאטשמיא זיא רעכלעוו
 :עלַא טָאה רע ,טייקיגביילק ןימ רעד ןעװעג טינ זיא םיא ייּב לי ,טרּפ
 ינוא ךיז טָאה סָאװ ,ןצערג ףיוא טקוקעג ןליוומוא ןוא יורטוצמוא טימ לָאמ
 טייצ רעד ןיא קלָאּפ ןשידיי ןופ עטכישעג עקידללוּכ ַא ןּביירש וצ ןעמונעגרעט

 ךָאנ ןגיל עטכישעג רעשידײ רעד ןופ ןטנעמוקָאד רעטרעדנוה ליפױזַא ןעוו
 | ,עטשרָאפעגסיױאפטיג

 עסױרג יײװצ יד ןופ טײרטש ןקיזָאד םעד ןיא ןַא ,רימ ןסײװ טגייה

 רעמ רעד ןעװעג זיא רעדייגשגייטש :טכערעג ןעוװעג עדייּב ןענייז ןשטנעמ

 ןצערג טקַאּפעג עקַאט טָאה רע ןוא ,רעכעלטקניּפ רעמ רעד ,רעקיטכיזרָאפ

 ,דליּב עסיורג סָאד ןּבעגעג ץערג זדנוא טָאה רַאפרעד רעּבָא .ןויירג ךס ַא ייּב

 ןיא ,עטכישעג רעייז ןופ לגיּפש םעד ןזיועג ןדיי תורוד עצנַאג רַאפ טָאה רע

 יא ףוס לֹּכ ףוס טָאה ,רעדיינשגייטש ,רענעק רערעסערג רעד סָאװ טייצ רעד

 ךָאנ ןלעװ ןוא ןעיוּב סע עכלעװ ןופ לגיצ עקיצנייא יװ טינ רעמ ןזָאלעגרעּב

 ,ירעמוקכָאנ ענייז ןעיוּב גנַאל

 רע ,דרָאפסקָא ןייק ןטעּברַאפ 1850 ןיא ןעמ טָאה ןטגרעלעג סעד טָא

 טָאה רע ןוא ,גנולײטּפָא רעשיערּבעה רעד ןופ גָאלַאטַאק ַא ןלעטשפיונוצ לָאז

 ?קיטרַאפ ןעװעג גָאלַאטַאק רעד ןיא 1800 :דנַאנַאכָאג רָאי טכַא ןָאטעג סָאד

 ךיז טָאה רע :דרָאפסקָא ןיא ןסעזעג טייצ עצנַאג יד טינ 7/ זיא ךעלטנייוועג

 ףיוא ;287--242 ימונ *קײטָאילּביּב , סװָאכָארָאּב ןטעברַא-שידי סרעדיײנשגײטש ןגעוו עז ?

 ,לטעצכוז ןטיול רעטרע ענעדַײשרַאפ ןיא *ןעלּפַאטש,, ןיא

 םעד ןופ טסקעט רעצנַאג רעד ךיוא רָאנ ,לוטיט רעד רָאנ טינ---,297 ימוג ווָאכָארָאּב *

 זיולּב ןרָאװעג טקורדעג ןצגייז גָאלַאטַאק םעד ןופ ,ןי י ט ַא ל ןיא ןבירשעג זיא קרעװ ןזעידנַארג
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 ןױש רע טָאה טעּברַאַאּב ןוא ,סרעמוז ריפ ןופ ךשמ ןיא ןציטָאנ טכַאמעג ָאד

 :עגֹוצ ךיוא רָאנ ,רעכיּב עלַא טנכייצרַאפ רָאנ טינ טָאה רע .ןילרעּב ןיא סָאד |

 ?עג ןעניפעג ןעק ןעמ ואװ ןוא תועידי עשיּפַארגָאיּב רבחמ ןדעי ןגעוו ןּבעג

 ַא רעדָא תורוש רָאּפ עטשרע יד רע טגנערּב טעמּכ ךוּב ןדעי ןופ ;סרעונ

 רעשרָאפײרטַארעטיל ןייק טנייה ךיז ןעק גָאלַאטַאק םעד ןָא ,טלַאהניא ןצרוק

 ,טרָא ןופ ןריר טינ

 גָאלַאטַאק ןייז ןיא רעכיּב לייט רעטסערגטייוו רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןוא ך"נּת ןופ סעּבַאגסױוא רעטרעדנוה יד ןופ קידנּבײהנָא ,עטיערּבעה ןעגייז

 עכלעו ,רוטַארעטיל רעקידרעטעּפש רעצנַאג רעד טימ קידנקידנע ןוא ארמג

 ענייש ןַארַאפ ןענייז סע רעּבָא .עזעיגילעד ַא לייט ןטסערגטייוװ םוצ ךיֹוא זיא

 ?גיא ןרעדיינשנייטש ןּבָאה יז שטָאכ ןוא ,ןרעמונ עשידיי טרעדנוה עכעלטע

 ?ביו ליפ רעייז ןּבעגעג ךיוא יז ןגעװ רֶע טָאה ,רעקיגיײװ ךס ַא טריסערעט

 | .טעיצַאמרָאפניא עקיט

 ;רעכיּב עטקורד עג יד ןױלּב םורַא טמענ גָאלַאטַאק סרעדיינשנייטש

 .ַאטַאק רערעדנוזַאּב ַא ןַארַאפ ענַאיעלדָאּב רעד ןיא זיא ןטפירשטנַאה יד רַאפ

 .ײנ רעקעטָאילּביּב םענעזעװעג םעד ןופ ,טעּברַאַאּב ףיט ױזַא טינ ןיוש ,גָאל

 סע טסײה .:עלוָאק רָאטקָאד רָאטקערידיקעטָאילּביּב ןקיטציא םעד ןוא רעיױּב

 טמוק ןעמ רעדייא ךָאנ ןַארַאפ יא סָאװ םעד ןופ דליב ַא ןכַאמ ךיז ןעק ןעמ

 ַא יװ טקנוּפ ,אפוג ךוּב סָאד ןטייּברַאּפ טינ ןעק גָאלַאטַאק רעד ,רעהַא

 ןײלַא ןרָאּפשרַאפ טינ ןָאק עסעיּפ ַא ןגעװ עיזנעצער ַא ֹוליפַא רעדָא סַארגָארּפ

 םינּפ ַא טַאהעג ןעמ טלָאװ גָאלַאטַאק םעד ןָא רעבָא ;רעטַאעט ןיא ןייג וצ

 גנַאהרָאפ רעד ןענַאװ זיּב ןוא רעטַאעט ןיא טמוק סָאװ ,רעעזוצ םענעי ןופ

 ןליּפש טעװ ןעמ סָאװ טינ רע טסײװ ףיוא ךיז טּבײה
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 ,ץעטָאילּביּב עקיצנייא יד טינ רעּבָא ,עטסקיטכיװ יד זיא ענַאיעלדָאּב יד

 ףימ ןעװ ןוא ,טיהעגפיוא ןרעו טײהנעגנַאגרַאפ רעודנוא ןופ תורצוא יד ואוו

 עטכישעג רעד ןגעוו רעקיצניװ ךס ַא טסואוועג רימ ןטלָאװ ,יז רָאנ ןּבָאה ןלָאז

 ןלעטשּפָא ָאד ךיז ןלעװ רימ .טנייה ןסייוו רימ רעדייא רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ

 רעטרעוו רָאּפ ַא ןיא ןריזירעטקַארַאכ ןוא ןעגנולמַאז:רעכיּב עכעלטע ףיוא רוציקּב

 ,תואיצמה-רקי ַא ןרָאװעג דלַאּב זיא רע סָאװ ,טינ שודיח ןייק רעּבירעד זיא ,ןרַאלּפמעזקע 300

 ,טנופ 20 (ןעמוקַאּב ללכּב םיא ןעק ןעמ ּביֹוא) םיא רַאפ ןעמ טלָאצ טניײה

 ,1026 גנילירפ טליײצרעד רימ טָאה (606164) יעלוָאק ר"ד --- ,801---800 װָאכָארָאּב ?

 ךיוא טסײה סָאד ,גנולײטטָא-ַאקיַארּבעה רעצנַאג רעד ןופ גָאלַאטַאק םעײנ ַא טציא טיירג רע זַא

 רָאֹּפ ַא ךשמּב ןרעװ קיטרַאפ ףרַאד סָאװ ,(סרעדײנשנײטש יװ רעצריק) קרעװ עטקורדעג יד ןופ

 סָאװ קעטָאילּביּב רעד ןופ ןעגנופַאשנײא עײנ יד ךיוא ןײגנײרַא ךיז טײטשרַאפ ןלעװ ןיהַא ,רָאי

 ,ןרעדיינשגייטש ְךָאנ



 30 דנַאלגנע

 לָאמארעדיװ ודנוא טעװ ייּברעד .ודנוא רַאפ טרעװ ןוא טײטַאּב סרערעדעי

 רעדרָאפסקָא רעד םירָאװ ,ןרעדיײנשגייטש טימ ךיז ןענעגעגַאּב וצ ןעמוקסיוא

 וטפיוא רעקיצנייא ןייז טינ טײװ רעֶּבָא ,רעטסערג ןייז זיולּב ןיא גָאלַאטַאק

 ןיא גנושרָאפ ןופ ןטיּבעג ערעדנַא ןגעוו ,עיפַארגָאילּביב ןופ דלעפ ןפיוא ןליפַא

 =ָאמ ַא ןטפירש ענייז ןיא טלעטשעגפיוא תמאּב ךיז טָאה רע ;ןטדערעגּפָא ןיוש

 לּפמעטש םעד ךיז ףיוא טגָארט ענייז הרוש רעדיוװטעי ןוא ,תורודל טנעמוג
 ,!תואיקּב ןייז ןוא תופירח ןייז ןופ

 רעטייװצ ַא טימ ךָאנ ןעמירַאּב דנַאלגנע ךיז ןָאק דרָאּפסקָא טימ ץוחַא (א

 ןיא םּועומ ןשיטירּב םעד ןיא ךיז טניפעג יז ;קעטָאילּביּב:שידיי רערעסערג

 ;ןדער וצ טרָא רעד ָאד טינ ןיא אפוג 8:1088 גוטפסטוג םעד ןגעװ ,ןָאדגָאל

 ,טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא ןימ ריא ןיא עקיצנייא ןַא עיצוטיטסניא ןַא זיא יז

 =טלעװ ףניפ עלַא ןיא עטסערג יד ןופ ענייא זיא קעטָאילּביּב ריא ךיוא ןוא

 =לַאטנעירָא רעד ןופ לייט ַא זיא יז) עיצקעלָאק רעשידי רעד ןגעוו ,ןלייט

  טגָאמרַאפ ענַאיעלדָאּב רעד וצ ךופיהל זַא ,ןגָאז ךיז טזָאל (גנולײטּפָא רעש

 =סקָא סָאװ טייצ רעד ןיא ,ת"י ןט19 ןופ ןוא ןט18 ןופ רעכיּב רעמ ךסַא יז

 ןכַאז עקידרעטעּפש ןוא 1780 ויּב רָאנ ךעלטנגייא ןעייגרעד ןעגנולמַאז רעד רָאּפ

 ה"י ןט19 ןופ רוטַארעטילסקלָאפ יד ,םַאנסױא רותּב רָאנ ןעניפעג ָאד ןעמ ןעק-|

 :ןכַאז ענעטלעז קינײװ טינ ןירעד ,ןטָארטרַאפ טוג םּועזומ ןשיטירּב ןיא זיא

 .ו"זַאא סוּבמולָאק סעציוורוה לקייח ,21817) גנוצעזרעגיא-ילשמ טגיפעל לדנעמ-

 .ליװ סָאװ םעד רַאפ םועזומ ןשיטירּב ןופ ןעגנולמַאז יד ןענייז ךעלטײגרַאפמוא

 רעד ןופ לעיצעּפס ,דנַאלגנע ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ּבײהנָא םעד ןרידוטש

 ןעניפעג רערעזדנוא דוטַארעטיל רעטלַא רעד ןופ ךיוא רעּבָא ,רעשיטסילַאיצַאס

 .ךָאּב יד ןליפַא סָאװ עגױזַא עכעלטע ייז ןשיװצ ,ןכַאז עקיטרעװ שּפיה ַאד ךיז

 ךובײלאומש ןופ עּבַאגסױא עטשרע יד רעגײטש ַא :טינ טצױַאּב ענַאיעל

 :השעמ עטקורדעג עטשרע סָאד ,(1844--1548 ,גרוגסגיוא) ךוּב-םיכלמ ןוא

 ,(1602) ךוּב

 .ןיירַא ןעיג'ס ןיהואו) גנולײטּפָא רעשלערּבעה רעד ןופ גָאלַאטַאק רעד

 ךרוד 1804 ןוא 1867 ,ןלײט ייווצ ןיא ןּבעגעגסױרַא זיא (קרעװ עשידיי יד ךיוא

 08480800 01 486 םסטזסש 80048 גמ 186 :(307 ימונ װָאכַארַאּב) ןרענדעצ .י

 .1הטעהעצ 01 {םס םעוופמ אעזטפסטזממ

 :לַאמ .ה ר"ד ןוא סקרַאמ רעדנַאסקעלַא ר"ד ןּבָאה 1907 ןיא טױט סרעדיײגשגײטש ךָאנ ?

 ךיוא ןענַײז ןירעד ןדנע 12 ןיא ןטפירש טש"ש ןופ גנולמַאז עלופ ַא ןּבעגסױרַא טלָאזעג רעט-

 רעּבָא זיא רעטציא זיּב ,(הרעה 40 'ז ןעלּפַאטש עז) שידײ ןגעװ דגעּב 2 ןעװעג טריטקעלָארּפ-

 ןיק ןענײז רעטײװ ףיוא ןטכיזסיוא יד ןגעװ ךוא ,(1020) דנַאּב רעטשרע רעד זיולּב סױרַא

 ,ָאטיג ןעגנולייטטימ

 םעד ןופ רַאלּפמעזקע ןַא טגָאמרַאֿפ טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי רעד ךיוא ?

 ,תואיצמה:רקי ןקיזָאר



 ףצּבײרשַאב-רעכיּב ןוא ןעגנולמַאז-רעכיב 0

 ףשיטירּב ןיא ןדי:בתּכ גנולײטּפָא יד ןרעװ טנַאמרעד ףראד רעדנוזַאּב

 6 2:8001:0018 ןֹופ גָאלַאטַאק ןקידנעבײרד ַַא ןיא ןביֹושַאּב םועזומ

 60818109016 04 1100:ס6 8260 88זמ8ו8?1מ ?/8מטפסעוק18/ ;(1015 ,1800 ,1893)

 סױרַא ןיא זוז ;308 'מונ װָאכָארָאּב 11 ןוא 1) "ומ {םס תעוופמ ג/ט5סטצג

 ,?קײטָאילּביבח סװָאכָארַאב ךָאנ ןיֹוש

 ?דבַאלגבע ןיא טָאטשײרעכיּב רעשידיי רעקיטכיװ רעטירד רעד ןגעוו (3

 ,ךוכ םעד ןיא עוז לטיּפַאק לעיצעּפס ַא ןסיו וצ טיג ,שודירּבמיעק ןנעו

 = רע ט סמ ַא טגָאמרַאפ ןעגנולמַאזרעכיּב עשידיי עטנכייצעגסיוא ייווצ (ג

 ףיא ןופ ןעמָאנ ןטױל) זַאנַאילַאטנעזַארװ יד טײג טרָא ןטשרע ןפיוא .םַא ד

 ףעמַאדרעטסמַא רעד ןופ לייט ַא טנייה זיא סָאװ ,(לַאטנעזָאר ןָארַאּב רעדנירג

 5ַאק רעכעלריפסיוא ןוא רעטוג ַא ןַארַאּפ ,קעטָאילּביּב רעשיטעטיסרעווינוא

 ,140680) טסור ,מ רעקעטָאילּביּב ןקילָאמַא םעד ןופ טלעטשעגפיונוצ ,גָאלַאט

 םעד :ןקורד יד ןופ .ײרד זיולּב ןענַאמרעד ָאד ךיא לעװ ןקיטנַא עלַא ןֹופ

 ףופ עּבַאגסױא -- "ץניופתליגמװ רעד ןופ רַאלּפמעזקע ןטיהעגפױא ןקיצנייא

 =ַאמ יד ןופ ;1718 ןופ ?ערעּפָא רעניײא ךיילג ליּפש:שורושחאװ יד ןוא 9

 'טוט סָאװ רעדָא ךענעה 'רח ןופ רַאלּפמעוקע ןטנכייצעגסיוא ןַא -- ןטּפירקסונ

 | ,?טימרעד ןעמ

 ףעד ןיא ףיז טניפעג גנולמַאזישידי רעמַאדרעטסמַא עטייוװצ יד (ד

 סָאניסעטנַאמ רעדנירג ריא ןופ סױט ןכָאנ ןיא סָאװ /,י1טע2ע18 31004621008װ

 ָאד .הליהק רעשידיי;שיזעגוטרָאּפ רעד ןופ רַאנימעס ןשיגָאלָאעט םוצ רעּבירַא

 ןופ ענַאגסױא-לַאניגירָא יד לשמל) ןתואיצמה:רקי לָאצ עשּפיה ַא ןַארַאט זיא

 טגייטש קיטש ןייא רעּבָא ,(ןטדוש ייּב טקורדעגרעביא זיא עכלעוו ,ףסוי:תריכמ

 / ףעד ןופ ,"ןטנַארוקװ יד ןופ םוקינוא רעד יא סָאד :ערעדנַא עלַא רעבירַא

 ?סױרַא 1687--1036 זיא עכלעוו  ,גנוטייצ ףעשידיי רעטסואווַאּב זדנוא רעטשרע

 .ךָאװ ַא לָאמ ייווצ םַאדרעטסמַא ןיא ןעגנַאגעג

 .ָאטינ זיא גנולמַאז רעד ןופ גָאלַאטַאק רעטקורדעג ןייק = |

 ףייר סקירעּביא טינ זיא קעטָאילּביּב עלַאנָאיצַאנ רעזירַאּפ יד (ה

 ףיז יז געמ רַאפרעד רעּבָא ,רעכיּב ןוא ןטּפירקסונַאמ עשידיי ל ַא צ רעד ןיא

 ָאד זַא ,ןגָאז וצ גונעג ןיא סע .ןגעמרַאפ ריא ןופ תוכיא רעד טימ ןעמירַאּב

 ףי-בתּכ ַא ,ךוּבײלאומש ןופ דייבתּכ רעקידנעטשלופ רעקיצנייא רעד ןַארַאפ זיא

 .עקיטכיוו ַא רעייז ,ה"י ןט16 ןופ ךָאנ אטּתסמ טמַאטש סָאװ ,ךוּביאבּב ןופ

 ;לוטיט רעלופ רעד ,ןװָאכָארָאּב ייּב טנכײצרַאפ טינ 1

 0848106 6409 110092108 026 90408108 גט 46 1{

 -13101101מ01:, 2816:68זמ 1875, |

 =ןעלּפַאטש, יד ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה סָאװ תועט םעד ןטכיררַאפ ָאד לי ךיא

 ףיא (1610 ךרעּב ,לעזַאב רעדָא ױנַאה) עמעָאּפ רעד ןופ עגַאלפױא רעטשרע רעד ןופ 1123 יז

 | ,טיהעגפיוא טיג רַאלּפמעזקע ןייא ןייק



 41 | עילַאטיא ,ץייווש ,ךיירקנארפ ,דגַאלָאה

 ןַארַאפ ןיא ןירַאּפ ןיא רעכיּב עטקורדעג יד ןשיװצ ,ווױזַאא טפירשטנַאה,םיגהנמ

 ,1544 ,גרוּבסגיוא גנוצעזרעּביאפהרות רעד ןופ רַאלּפמעזקע ןַא

 קרַאטש זיא (311 ימונ וװָאכַארַאּב) ןדי:בתּכ רעזירַאּפ יד ןופ גָאלַאטַאק רעד

 רעכיב עטקורדעג יד ןופ גָאלַאטַאק ןייק ;(1966 ןופ טמַאטש רע) טרעטלערַאפ

 ,טריקילּבוּפ טיג ללכּכ ךָאנ ויא שיערּבעה ןוא שידיי ןיא

 םעד ןופ זיא לע זַאּב ןיא קעטָאילּביּב עשיטעטיסרעווינוא יד ךיוא (ו

 תומּכה טעמק יװ ןרידנעמַאקער ןגעלפ םירּבחמ עקילָאמַא ערעזדנוא סָאװ ,ןימ

 רעייז .השורי ספרָאטסקוּב רָאטעּפַארּפ ןופ רעהַא ןעמוק רעכיּב יד ,קתוכיאה ברו

 :יא ,ץנעּבילקעגּפָא עלַא ןענייז יז רעּבָא ,גנילדנעצ עכעלטע טכיירגרעד לָאצ

 רעד ;(1602 לעזַאב) ךוב:השעמ ןופ עּבַאגסױא עטשרע יד :ענײא ןיא ענג

 רעד ;(1846 ךיריצ) "האריה רפסח עטשרע סָאד ;(1546 ךיריצ) "ןופיסויז רעטשרע

 לעזַאּב) "סרפ ימיּב דוד השעמ ,(1357 לעזַאּב) "לאיגרק רעשידיי רעטשרע

 ,וו"זַאא (1600 גָארּפ) ?היחתּפ ירד בוּבסח ,(1600 ךרעּב

 ,:ןטּפירקסונַאמ עשידיי עכעלטע ךיוא ןַארַאפ

 יז ליפיוו ףיוא) טמַאטש סָאװ ,ע 8 רַאּפ ןיא קעטָאילּביּב רעד ןגעו (

 ןיא טליײצרעד טרעװ ,ץיזַאּב סיסָאריעד רָאסעּפַארּפ ןופ (שידיי וצ ךייש זיא

 ,ךֹוּב םעד ןופ ז לטיּפַאק

 עיננעג ןײק ןענייז ךיירטסע ןיא ןעגנולמַאזרעכיּב עשידיי יד ןגעוו (ח |

 ךיא ןָאק יז ןגעװ סעיצַאװרעסּבָא ענעגייא ןייק ןוא טריקילּבוּפ טינ תועידי

 גָאלַאטַאק=ענַאיעלדָאּב םעד ןיא תורעה סרעדיײנשנײטש ןופ .ןּבעג טיג ךיוא

 קעטָאילּביּבײלַאנָאיצַאנ רעניוו רעד ןיא טָאה רע זַא ,רױאועג רימ ןרעװ

 ענעדיײשרַאפ טכוזעגּפָא (עכעלגיניק-ךעלרעזייק ןסייהעג ךָאנ יז טָאה טלָאמעי)

 רעטַאװירּפ ַא טול -- .ָאטינ ךרָאפסקָא ןיא ןליפַא ןענייז סָאװ ,ןתואיצמהרקי

 גרעלעג רענעעזעגנָא רעקױָאד רעד טָאה ןײטשכַאװ ,ב רײד ןופ גנולייטטימ

 =שידי רעניװ יד ןופ גָאלַאטַאק ןלופ ַא בֹורקּב ןבעגוצסױֹרַא העדּב רעט

 עשידי יד יײס ,קעטָאילּביּבפלַאנָאיצַאנ יד ייס ןעמענמורַא טעװ סָאװ ,תורצוא

 ןעגנולמַאז ערענעלק ענעדײשרַאפ ךיוא אמתסמ ןוא קעטָאילּביביהליהק

 ,דנַאלשטײד טגָאמרַאפ ןקעטָאילּביּב:שידי עקיטכיװ לָאצ עטסערג יד (ט

 רעגרוּבמ ַא ה יד ןרעװ טלעטשעגקעװַא אמּתסמ געמ טרָא ןטשרע ןפיוא

 םעד טנשריעג טָאה סָאװ ,קעטָאילביּב עשיטעטיסרעוװינוא ןוא עשיטָאטש

 ףרעטייוצ רעד :טיהעגפיוא ןרעוו ָאד ,ןסנגייא:רעכיּב עסיורג ספלָאװ רָאטסַאּפ

 ,(ךעלטעלּב רַאּפ עטשרע יד םיא ןיא ןלעפ סע) ךוגײלאומש ןופ טּפירקסונַאמ

 ,ו"זַאא וײזַאא עזַארפַארַאּפײרתסא תליגמ ַא ,םיגהנמ ,ןטֿפירקסונַאמ:סוטרַא ייווצ

 =עטשרַאֿפ עטנכייצעגסיוא .ןַא טיג ןטּפירקסונַאמ עשידיי רעגרוּבמַאה יד ןגעוו

 ןיא (60080) ןָאק .ַא ר"ד רעניּבַאװ רעלעזַאּב םעד ןופ ןּבירשַאּב זיא גנולמַאז יד }1

 ןופ ןצנַאגניא טעמּכ רעדָא ןצנַאגניא טמַאטש יז ,1014 ןילרעג ,1681808144 ם. 0/חגממ

 ,קעטָאילּביּב טפרָאטסקוּב ןַאהָאי
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 ןייק ןיא רעכיּב עטקורדעג יד רַאפ ;:1878 ןופ גָאלַאטַאק סרעדיינשגייטש גנול

 ,אטינ ךוב:רימרָאפניא

 רענעזעװעג ,רעשיכולמ רעשירעייב רעד ןפ) רענעכנימ יד ךיוא (

 סרעדיײנשנײטש ןיא ןּבירשַאּב ןענייז ןטּפירקסונַאמ (קעטָאילּביּב ,רעכעלגיניק

 לײט ןטסערג םוצ ;עסיורג ןייק טינ זיא ןטקעיּבָא:שידיי לָאצ יד .יגָאלַאטַאק ַא

 סעסָאלג עשידי ןגעוו רָאנ ,ןטפירש עשידיי עקידנעטשּבלעז ןגעוו טינ ָאד טייג |

 רעד :ןכַאז ײװצ ןרעװ ןפרַאד טליײטעגסױא ,ןטסקעט עשיערּבעה עטלַא ןיא

 ןוא (1888 רעדָא 1830 ןּבירשעג) ךוּבײהשעמ לקיצ םענופ תוישעמ :100 ימֹוג רחּכ

 :תליגמ ןופ עזַארפַארַאּפ עטמַארגעג עטירד יד טיג סָאװ ,847 'מונ י"ּכ רעד

 ,?רּתסא

 קרַאטש ןעכנימ זיא ןירעד ןרעכיּב עטקורדעג יד טימ ןיא שרעדנַא

 ןסייװ רימ רעּבָא .ןרָאװעג טריקילּבוּפ טינ יא יז ןופ גָאלַאטַאק ןייק ,ךייר

 סקַאמ ןופ ט0ופ0מ-26ט09006 600/08102084010 רעד ךרוד יז ןגעו לסיּב ַא

 ףעלסילשסיוא קרעװ ןיז טלעטשעגפיונוצ טָאה רעכלעוו ,(1882) ןעמיוּבנירג

 =ולײטטימ סעסעלרעּפ י ןופ ןוא ,ןלַאירעטַאמ רענעכנימ ןופ ךמס ןפיוא

 .סגױא רעד ןופ רַאיּפמעזקע ןַא דנַא"װצ ךיז ןעניפעג ָאד זַא ,רימ ןסייוו +ןעג

 2ןכיא) גנוצעזרעּביאײרודיס סרקירּב ףסוי ןופ ,1844 עּבַאגסיואפהרוּת רעגרוּב

 שמעזקע ןייא רעד יוװ רעמ--1507 ,עקָארק) ןרעּב ןופ ךירטיד ןופ ,(1244 ןזיוה

 .(!עגַאלּפױא רעצנַאג רעד ןופ ןּבילּבעגרעּביא טינ ןיא רַאלּפ

 רעײז טָאה קעטָאילּביּב עשיטָאטש רענגיַאמ:טרופקנַארּפ יד (אי

 טלײטעגסױא ָאד ןענײז רעכיב עשידיי יד ןוא ,שידיי עיצקעלָאק עסיורג ַא

 גנלײטּפָא רעדנוזַאּב ַא ןיא ןַאמײרפ .א י'פָארּפ רעקעטָאילּביּב םעד ךרוד

 םירָאװ ,ןרעװ טנַאטַאּב לעיצעּפס ףרַאד סָאװ ,ךַאז ַא --- 2848

 יד ןופ ,ָאטינ טעמּכ ַאד ןענייז ןדינבתּכ ןייק ,טיג סָאד ףימ ןעעז ואוושדעדנַא

 רפסח :ףַארט ּפ"ע עכעלטע ןױלּב ןּפַאכסױרַא ןענַאק רימ ןלעװ ןכַאזיקורד

 .רַאפ ,1360 ענַאמערק שמוה רעד ,(1946 ךיריצ) ןופיסוי ,(1342 ינסיא) תודימ

 א (1288 גרוּבײרפ) "האריה רפסח "ךוּביהשעמח ןופ סעּבַאגסױא ענעדייש

 | .ערעדנַא ליפ ,ליפ

 =ַעּביא טינ רַאפ ךיז טנכער קעטָאילּביּב עשיכולמ רענילדעּב יד (בי

 ַאזַא טימ טשטנעּבעג ךיז רימ ןטלָאװ עּפָארײאפחרזמ ןיא םגה ,ךייר סקיר

 ןרעװ טנַאמרעד ןַאלּפ ןטשרע ןפױא ףרַאד ?ןטּפירקסונַאמ יד ןופ .גנולמַאז

 גנוצעזרעּביא:םיליהּת עמינָאנַא יד ,ריבתּכ רעשידיי רעטריטַאד רעטסטלע רעד

 ,304 'מונ ווָאכָארָאב }1

 ,(310 ימונ ווָאכָארָאּב) 1503 ןעכנימ עגַאלפיוא עטרעטעּבעג עטייווצ ?

 ,דרָאפטקָא ןיא עטייוװצ יד ,גרוּבמַאה ןיא ענייא *

 ,373--350 יז ,1876 ,יווגמ 1

 .ָאב) 1803 ,1873 גָאלַאטַאק ןקידנעבײװצ סרעדיײנשניײטש ןיא טנכײצרַאפ ןענייז יז



 13 עּפָארייאיחרומ ,דנאלשטייד

 זיא יז זַא ,ןײטַאל ףיוא ןבירשעגוצ טנַאה סנצעמע ןופ זיא סע עכלעוו ףיוא

 =עג זיא טּפירקסונַאמ רעד זַא טסײיה סָאד ן1400 רָאי ןיא ןרָאװעג טפיוקעג

 ,ןטסקעט:עסָאלג עקיטרעװ עכעלטע ןַארַאפ ,רָאי םעד זי ב סלַאטנדנעי ןּבירש

 ּבײהנָא ןופ אמתסמ ;עטַאד ַא ןָא) גנוצעזרעּביא.הרות עקיטרַאנגיײא ןַא ןַארַאפ

 ,1החי ןט6

 רעד ייז ןשיוװצ) לָאצ רעקיטנעק ץנַאג ַא ןיא ןַארַאפ ןענייז רעכיּב עטקורדעג

 "גיממוא ןיא יז ןענעכערסיוא תויה רָאנ ,(1400 ןופ ײהדוהי טבשח רעװעקָארק

 קרעוו יד ןיא ךייר רעייז ויא ןילרעּב זַא ,ןענעכייצרַאפ רעסעב ךיא לעװ ,ךעל

 ףיפל ןרָאװעג ןגירשעג היי ןט18 ןוא ןט17 ןיא ןענײז סָאװ ,שידײ ןגעוו

 ,ליפ ךרע -

 .ַאמ עכעלטע ןױלּב טָאה קעטָאילּביּב עשיטָאטש רעקיצּפייל יד (גי

 ןשיוװצ רעּבָא ,(ָאטיג תועידי ןייק ןענייז רעכיב עטקורדעג יד ןגעוו) ןטּפירקסוג

 ,טלע רעד רעטייוו ,?"תודימארפסח ןופ דיבתּכ ַא :עקיטרעװ רעייז ןענייז ייז

 ,(1697 ןּבירשעגרעּביא) ליּפש=שוױװשחַא ןופ טסקעט רעטיהעגפיוא רעטס

 .הליהק יד ,עשיטָאטש יד :ןקעטָאילּביּב יירד טָאה עלסע רֹּב (זט--די

 עטשרע יד ,רַאגימעס ןשיגָאלָאעט:שידײ ןופ קעטָאילּביב יד ןוא קעטָאילּביּב

 1548 טקורדעג ,ץילעה לױּפ ןופ שידיי ןופ ךובנרעל ַא :םוקינוא ןַא טגָאמרַאפ

 ןקורד עשידיי;טלַא|ןיא עטסכייר יד ָאד זיא עטצעל יד ,(420 'םונ ווָאכָארַאּב)

 ,(1660 ךוּביאבּב ןופ עּבַאגסױא רעגָארּפ יד יז ןשיווצ)

 וױלּב ָאד ךיא לעװ ןקעטָאילּביּב עש;עּפָאריײא:חרזמ יד ןופ (אכ--זי

 תבּכרמח עּבַאגסױא עטשרע יד) קעטָאילּביבןשַארטס רענליוו ןענַאמרעד

 :ָאילּביּב רעשינָאלעגַאי רעווע קָא רק 61500 "םייח-םסח רעד ,1254 הנשמה

 טימ טנעמַאטסעט םעיײג סרעטול ןופ עיצּפיױקסגַארט סעצילעה ליוּפ) קעט

 . ץקעטָאילּביּב עשיטָאטש רעגיר ,(!םוקינוא ןַא ,1240 עקָארק ,תויתוא עשידיי

 ןיא םועזומ רעשיטַאיזַא ,(1602 לעזַאּב ךוביהשעמ םעד ןופ רַאלּפמעזקע ןַא)

 .עש רַאוו ןיא קעטָאילּביּבײעגָאגַאניס ,דַארגגינעל

 א

 ךס ַא .טײז ַא ןיא ןוָאל וצ ןעמוקעגסיוא ָאד זיא ןעגנולמַאז עטַאוװירּפ

 ןיק ןּבעג ֹוצ עליײװרעד ךעלגימ טינ זיא סע סָאװ ,רעּבָא זיא רעקידגָאטיײװ

 זַא ,טסואווַאּב יא סע .עקיר עמ ַא ןופ ןקעטָאילּביּב:שידיי יד ןגעו תועידי םוש

 .ולמַאז עשידיי עסיורג עקיטרָאד יד ןּבָאה ןרָאי עטצעל יד ןופ ףױלרַאפ ןיא

 שזדעלַאק ןָאיני ורּביִה ,קרָאײװינ ןיא רַאגימעס רעשיגָאלָאעט רעשידיי) ןעג

 *עג זיא גָאלַאטַאק רעד יװ םעדכָאנ ןעמוקעגוצ ךיוא ןעגַײז ןכַאז עכעלטע ,(409---909 ווָאכָאװ

 .טקורדעגּפָא ןרָאװ

 י/} יּפַאק ןיא ףיא ןגעוו עז ?

 ,שזדירּבמיעק ןיא רעטירד ַא ,םועזומ ןשיטיױּב ןיא ןַאראפ זיא רעטייווצ ַא
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 ,תורצוא.רעכיּב עסיורג רעייהעגמוא עּפָארײא ןיא טפיוקעגנייא (יטעניסניס ןיא

 ףליפַא םנותּב ,ןטפירש עשידיי ליפ ךיוא ךיז ןעניּפעג סע עכלעוו ןשיװצ

 ?ַאקירעמַא עסיורג יד ןופ ענייא ןייק טנייה זיּב ךָאנ טָאה רעדייל ,סמוקינוא

 ,גָאלַאטַאק ריא טכעלטנפערַאפ טינ ןקעטָאילּביּב רענ

 ָש

 =נֹוא רעדיינשנייטש טָאה 1560 ןוא 1866 ,1804 ,1840 ,1848 ןרָאי יד ןיא

 לַאנרושז ןשטייד םעד ןיא טקורדעג 266:80װ-םט18006 11/ס0ז84ט/ ןעמָאנ ןרעט

 דע ךָאנ געמ עכלעו ,ןדייבתּכ ןוא ןקורד עשידיי ןופ המישר ַא 56:82סזמ

 | .ָאטיג ךָאנ זיא סרעסעב ןייק תמחמ ,ןרעװ טצונַאּב םויה

 ןריואוועגנָא .טינ טנייה ךָאנ טָאה (1880 ענליוו) "טייופסה רצואא סבקעי;ןּב

 קרַאטש טײטַאּב ןייז טרעװ ןקעװצ:שידי ערעודנוא רַאפ רעּבָא ,טרעװ ןייז

 קרעװ עשידיי יד ָאד ךיוא ןענייז ,סנטשרע :םימעט עכעלטע ּבילוצ טרענימעג

 ;עצרוק רעײז תועידי יד ןענייז ,סנטיײװצ ;עשיערּבעה יד טימ טשימעגסיוא

 לָאמעלַא טינ טרָאפ רעכיב עשידיי ןגעוו סעיצַאמרָאפניא יד ןענייז ,סנטירד

 ,עכעלטקניפ גונעג

 {טש ר ע םעד ןקידנערַאפ וצ ןויװַאּב ןיֹולּב רעדייל טָאה װָאכָארָאּב

 ,טקנּפ סרעגינ .ש) "גָאלָאליּפ ןשידיי ןופ קייטָאילּביּבװ רעקיטכערּפ ןייז ןופ לייט

 .שידי ןגעוו קרעװ יד טגנערב סָאװ ,(1013 עגליוו

 -רעמוקלופ ַא ףיוא (קרָאיינ) יקצַאש בקעי ר"ד טעּברַא ןרָאי עטצעל יד

 ריאמפקיזייא זיּב ןטייצ עטסטלע יד ןופ ןקורד עשידיי עלַא ןופ עיפַארגָאילּביּב

 .ןטּפירקסונַאמ עשידיי יד ןעלדנַאהַאּב םעדכָאנרעד לָאז לייט רעטייווצ ַא .ןקיד

 רַאפ טקרעמעגנָא ךיז טָאה טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי רעד

 עלַא ןופ קעטָאילּביּב עט ריפַארגָאט ָאפ עלַארטנעצ ַא ןפַאש וצ ליצ ַא

 סָאװ ןוא ,טכַאמעג ןיוש זיא ּבײהנָא רעד ,ןקורד ןוא ןטּפירקסונַאמ עשידײפטלַא

 .נעטשלופ ןוא רעכיג ץלַא ,ןעלטימטלעג ןיא ןייז טעװ טוטיטסניא רעד רעכייר

 ,ןרעו םיוקמ ןַאלּפ רעד טעװ רעקיד

 ,הרעה 140 ןוא 40--20 יז ןעלּפַאטש עז !
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 רוטַארעטיל עטסטלע רעזדנוא .
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 עג ךיז טָאה סע יֹװַא יװ ,לטיּפַאק ןטשרע םעד ןיא ןעזעג ןּכָאה רימ

 ַא ףיוא ןעמיטשַאּב ןוא ןענעכײצנָא טינ ןָאק רענייק .ךַארּפש עשידיי יד ןפַאש

 גנוּברַאפַאּב רעשידיי ַא טימ ךַארּפש עשטײד א ןעװעג ךָאנ יא ןעװ ,רָאה

 סָאװ ,ןכַאז ייּב .ךַארּפש עשידיי עקידנעטשּבלעז ַא ןרָאװעג ןיוש זיא ןעו ןוא

 ןענָאמ ןצ ךייש טיג זיא ,רעטרעדנוהרָאי ןופ ףױלרַאפ ןיא ךעלעמַאּפ ןסקַאװ

 ,טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא) ןדיי עשטייד יד ןּבָאה טלַאפנדעי .ןצענערג עיונעג

 יא ןופ לײט ןקידנופצ ןופ ןוא עּפָאריײא?חרזמ ןֹוא =לטימ ץנַאג ןוֿפ ןדיי יד

 סָאװ ,ןושל ַא טגָאמרַאפ קירוצ רָאי טרעדנוח ןגיז:סקעז עטוג טימ ךָאנ (עילַאט

 סָאד יװ שרעדנַא סעּפע ןעװעג זיא'ס רעּבָא ,"שטייטע ןפורעג ךיוא ןבָאה ייז

 | .ןשטייד ענעסעזעגטלַא יד ןופ ןושל

 ,רוטַארעטיל עשידיי יד ךיוא ןיא ךַארּפש עשידיי יד יװ טלַא ױזַא ןוא

8 

 ,טנָאמרעד ןעװעג ןיוש זיא'ס יװ ,ןענייז שידיי ןופ ןרוּפש עטסטלע יד

 עשַיערּבעה ןיא ןּבירשעגוצ ךיז ןעגיפעג סָאװ ,(סעסָאלג) רעטרעוװשטייט עקיצנייא

 טימ רוחכ:הבישי ַא ,רעדניק טימ טלענקעג טָאה סָאװ דמלמ ַא ,ןטּפירקסונַאמ

 וִצ ךיז ךייר גונעג ןעװעג ןיא סָאװ ,ץראהיסע ןַא לָאמַא ,ןורּכיז ןכַאװש ַא

 ,(ןעװעג טינ ןַאד ךָאנ ןעגײז עטקורדעג ןײק) רפס םענעּבירשעג ַא ןֿפױק

 ןברַאה ַא ןופ גנוצעזרעּביא יד ןבײרשוצ טפירקסונַאמ גערב םייּפ ןגעלפ

 עלעיצעּפס ןכַאמ ןױש ןעמ טגעלפ רעטעּפש .שידיי ןיא טרָאװ ןשנערבעה

 5נֲא םוצ :+(ןרַאסָאלג) עכלעוַא רעכיברעטרעװ ,ןשטייט ןופ ןעגנולמַאז עכלעזַא

 ,הרוּת רעד ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס בוא ,שמוח ןופ תורדס יד טול בייה

 טָאה סע ןוא רפס ַא ןּביירש טגעלפ סָאװ ,בר ַא ,ךיוא םיּב=ףלַא ןטיול ךָאנרעד

 ןוא טַאהעג טיג הרירּב ןייק טָאה ,קורדסיוא רעשלערּבעה ַא טלעפעגסיוא םיא

 ץשידיי עקיצנייא ענױזַא ןופ ןרוּפש עטסטלע יד .טרָאװ שידיי ַא טלעטשעגנײרַא

 םוצ ,עגױזַא ןרַאסָאלג עצנַאג ;רָאי טרעדנוה טכַא עסיוועג טלַא ןענייז רעטרעוו

 רָאי טרעדנוה ףניפ רַאפ ןופ טיהעגפיוא ךיוא ךיז ןּבָאה ,ך"נת ףיוא ,ליּפשייּב
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 ענעי ןעמענ רימ ןעו לי ;רעירפ ךס ַא יז ןענייז ןזעוועג רעּבָא ,רעמ ןוא

 =עורעּביא יד ןכײלגרַאּפ רימ ןוא ,ָאי ןגָאמרַאפ רימ סָאװ ,ןטפירשטנַאה עטלַא

 =עדײשרַאפ יײווצ ןיא ןרָאװעג ןּבירשעג זיא סָאװ ,םיליהּת לטיּפַאק ַא ןופ גנוצ

 ףוס:ל2?ףוס ןענייז ןדיישרעטנוא יד זַא ,רימ ןעעז ,עּפָאריײא ןופ ןעלקניוװ ענ

 עטסעפ ַא ןעװעג טלָאמעד ןיוש ןיא סע זַא ,היאר ַא ןיא סָאד ,עניילק רָאג

 ,תורוד עגנַאל ןטלַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,עיצידַארט עשידמלמ

 ןיא ףױרעד ?ןטּפירקסונַאמ ערעטלע ןייק ָאטינ ןענייז סָאװרַאפ ָאט

 .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןענייז יז :רעפטנע רערָאל ק ַא ןַארַאפ

 ,ןגיניק ןייק ןוא ןקעטָאילּביּב ענעגייא ןייק טַאהעג טינ ךָאד ןּבָאה ןדיי

 =ידיי ַא .רעכיּב ןּבילקעג (ןגעוו ײרעמירַאּב ןופ יצ סערעטגיא ןופ) ןּבָאה סָאװ

 ַא ןעמוק טגעלפ טָא :ןּבעל ןטימ רעכיז ןעװעג טינ לָאמנײק זיא הליהק עש

 טגעלפ טָא ,עטנװעג סױרַא זיא ןעמ ּבױא ןדירפוצ ןעוועג זיא ןעמ ןוא שוריג

 ןופ רעזיה יד ןיא עיזיוער ַא ןכַאמ ,טומ ןטוג ןיא ,ױזַא טַאלג טכַאמ יד

 רעדײא .ןסוטסירק טרעטסעל ןעמ ואו םירפס ןכוז ןוא ָאטעג רעשידיי רעד

 =רַאפ ןױש ןעמ טָאה םעדכָאנ ןוא ,גנידצלַא ןעמענוצ ןעמ טגעלפ ןעוו סָאװ

 ,ןטלַאהַאּבסױא סעּפע טנעקעג ָאי ןױש דיי ַא טָאה רעמָאט .ןעגנערּבוצּפָא ןסעג

 סע ואו רפס םעד ןוא הרות:רפס יד טעװעטַארעג ץלַא ןופ רעירפ רע טָאה

 גנוצעזרעּביא עשידיי יד .ארמג רעד ןופ אּתכיסמ ַא ןּבירשעגרעּביא ןעוועג זיא

 יז ,לָאמ ןטײװצ ַא ןכַאמ יז ןעמ טעװ ,אלימ :ןעװעג ריקפמ רעכיג רע טָאה

 ,ךיז רַאפ טײקילײה ןיק טיג ,לטימ:ספליה ַא רָאנ ךָאד זיא

2 

 שיפעגוצסיוא סע קיטכיװ יװ ,םענייא רעדעי רַאפ דייר ןָא רָאלק זיא סע

 לָאז סָאװ ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידי רעד ןופ רכז ןטסטלע םעד ןענ

 רעקילדנעצ טימ ךָאנ טריטָאנרַאפ טָאה רעדיינשגייטש ,עטַאד עיונעג ַא ןגָארט

 =בתֹּכ ןשידיי ַא ףיוא עטַאד עטסטלע יד זיא ןסיוו ןייז טױל זַא ,קירוצ ןרָאי

 =םיליהּת עטכַאדעגנּבױא יד טַאהעג ןעניז ןיא רע טָאה סָאד .1490 רָאי סָאד די

 םעד טגָארט סָאװ ,קעטָאילגיב -ועשיכולמ רענילרעב רעד ןיא גנוצעזרעּביא

 :ָאליפ ןשידיי ןופ קיײטָאילּביּבא ןייז ןיא סָאד קידנעגנערּב .810 06. 0ט. רעמונ

 =ַאק סרעיוּבײנ ןיא ןענופעג טָאה רע זַא ,(313 'מונ) װָאכָארָאב טּביירש "גָאל

 ,סרעטלע סעּפע ןַארַאפ זיא'ס ןַא ,ןטּפירקסונַאמ:ענַאיעלדָאּב יד ןופ גָאלַאט

 רעמונ םעד ןרעיוּבײג ייּב טגָארט רעכלעװ ,דײבתּכ ןשיערּבעה םוצ :ונייהד

 1203 עטַאד רעד טימ ךיל שידיי ַא ןּבירשעגוצ זיא , 2

 טינ אפוג דיײבתּכ םעד טָאה רע זַא ,טרָאד ךיז טנרָאװַאב ווָאכָארָאּב

 דלַאּב רעּבירעד ךיז ּבָאה ךיא .ןרעיוּבײנ ףיוא זיולּב ךיז טזָאלרַאפ רע ,ןעזעג

 סָאװ ,טּפירקסונַאמ םעד וצ ןָאטעג ּפַאכ ַא דרָאפסקָא ןייק ןעמוקעג ןיּב ךיא יװ

 .072 תועט ּפ"ע טייטש ןווָאכָארָאּב ייב 1



 47 / טּפירקסונַאמ ףעשידיי רעטסטלע

 ןעז טלָאװעג ךיז טָאה סע ."300 רעמײהנעּפָאװ זיא קעטָאילּביּב ןיא עקראמ ןייז

 .עיזעָאּפ עשידיי עטסטלע יד

 גָאלַאטַאק סרעיוּבײנ ןיא טנעיילעגרעביא לָאמַאכָאנ ּבָאה ךיא ןעוו רעּבָא

 ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ףךיא בָאה ,ץיטָאנ עקידתוכייש יד

 :שילגנע ןופ טצעזעגרעּביא רעטרעװ סרעוּבײנ ןענייז טָא .טשּפ ןיא תועט

 הילא ןָאכיטסָארקַא ןסױל ,םיריש ירד טּפירקסונַאמ םעד ןופ ףוס םוצח

 שטייד ןיאןטּפעצער עשיגיצידעמ עכעלטע ןוא ,ןילב השמ רב

 ."תויתוא עשיערּבעה טימ

 לָאז שידיי;טלַא רַאּפ "תויתוא עשיערּבעה טימ שטיידפ ןעכָאנ רעד ,אלימ

 ןופ עיגָאלַאנימרעט יד ןעװעג ןױש ןיא ַאזַא ;ןײז טיג רעדנואו ןייק ןדנוא

 טרילומרָאֿפ ןרעוּבײג ייּב זיא ץַאז רעד רעּבָא ,לארשי:ימכח ּפיט ןסיוועג םעד

 שידיײפטלַא ןיא ןבירשעג םיריש יד ךיוא ןעניײז יצ ,רָאלק טינ זיאיס זַא ,ױזַא

 =נָאמ רעד ,עטשרע סָאד טנקסּפעג טָאה וָאכַארָאב .ןטּפעצער יד זיולּב רעדָא

 ןיוא ,רעמ ךָאנ ןוא ,עשלערּבעה ןענייז םיריש יד :עטיײװצ סָאד טזייוו טּפירקס

 .ןענימרעט עשטייד עטשימעגניירַא טימ זיולּב ,עשיערּבעה ןענייז ןטּפעצער יד

 ח קפ +לשמל ,ןּגעג ֹוצ הצע ןיק טסואועג טיג ךיז טָאה רעּביירש רעד לייוו

 5 טיוו טול ןל "קוח ץמוחב סםברעו ןיורג ןופשו קאיינומלש

 ,רעטײװ ױזַא וא ..,חקו לואיי"װ

 טנָאקעג טינ טָאה שרעדנַא) תועט לקיטש ַא ןװָאכָארָאּב ייּב זיא ךיוא

 (טגַאה רעטײװצ רעד ןופ ןעמעג טזומעג טלָאמעי טָאה רע דלַאּביװ ,ןייז

 זיא ,"ןטק יכררמש רעד ,טּפירקסונַאמ רעצנַאג רעד ,תמא ,עטַאד רעד חוּכמ

 יד רעּבָא ,(1408=) גנק ןיא ,טסקעט םעד ןופ ןעז וצ ןיאיס יו ,ןּבירשעג

 ײװצ עטצעל יד ףױא ןּבירשעגוצ ןענייז ןטּפעצער יד ןוא רעדיל עשיערּבעה

 ָאד ַאזלַא ןיא'ס .קידייל ןּבילּבעג הליחּתכל ןעגייז סָאװ ,טעמרַאּפ םענופ ןטייז

 =רַאפ סָאװ ,סָאּבעלַאּב ןשידי ןקיטנייה ַא ייּב יװ ,ענעגייא סָאד ןעמוקעגרָאפ

 *עג עקיטכיװ ןופ סעטַאד יד רפס ַא ןופ טַאלבײץַאזרָאפ ןפיוא ךיוא טּביירש

 =שט םיא רַאפ ןענייז סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא רעדָא עילימַאפ רעד ןיא ןשינעעש

 ?ןטפירשוצ עקיזָאדיד ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעוו רָאג .עװַאק

 ןבירשעגרעטנוא יא רָאי ןקיָאד םעד ןיא ;1403 רָאי ןכָאנ טיג סיװעג

 א ןָא ,רעציזַאּב רעטשרע רעד .ךוּב ןופ רעציזַאּב יירד יד ןופ רעטצעל רעד

 זיֹוזַא ןבירשעגרעטנוא זיא ,עטַאד

 ."אגניב ןמ .,ןילב |!} אילא רב השמ ילש יכדרמה הזח

 ?סָארקַא ןטימ ריש םעד ןּבירשעג טָאה סָאװ ,ןילּב השמ ירּב הילא רעד

 הילא 'רּב השמ) סרעציזַאּב ןטשרע םעד סיוועג זיא ,ןטּפעצער יד ןוא ןָאכיט

 אמתסמ ,1465 ויּב סלַאפנדעי רע טָאה ןטּפעצער יד טנכײצרַאפ ,ןוז ַא (ןילּב

 ןייר םייּב טגיל (םומססמ) גניּב טָאטש יד ,1400 רָאי םעד םֹורַא

 =ל ףעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ,ןָא זדנוא טייג סָאװ רָאנ
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 ףוא ָאטיג טסקעט רעשידיי , ןייק זיא סע דלַאּביװ ,השעמ עצנַאג יד ,רוטַארעט

 !תועט ַא ןוָאכָארַאּב ייב ןפָארטעג זיולּב טָאה'ס

 יָארָאּב סָאװ סָאד טינ טינרעמ ,שידיי ןיא סעּפע ָאד ָאיויא'ס

 .וצ טגָאז רעיוּביײנ סָאװ סָאד טינ ןוא וװָאכ

 עטשרע יד ,עשידי תורוש ןּבז ןַארַאפ ןענייז "ןטּפעצערח יד ןשיווצ

 :ֹוזַא ךיז ןענעייל יירד

 יד ירד :ןייז רימ ייב ןשיומ יד ייכאלמ ףליווצ ,יג שוא טוה ךיא זאק

 ;אלייה 'נוא קיולג רימ ןדישב יירד ;געװ ןעד {!} ךימ ןזייוו יירד ;ןטיילג ךימ
 ראוו ײז שד .אמייה רדיו ןמאנ שיטוג ןגיטכעמלא שד ןיא ךימ ןגנירב יירד

 ,"לארשי יקלא יי םשב .ןמאנ שיטוג ןיא

 21ירג ןייז לָאזס ידכּב ,טלעטשעגוצ ןײלַא ךיא ּבָאה עיצקנוּפרעטניא יד

 ןבעגוצ ךָאנ ךיא לעװ ןגעװ טײקכעלדנעטשרַאּפ ןופ רָאנ ;ןענעײל וצ רעג

 :שטייט םעד

 ײרד :םיכָאלמ ףלעװצ ףימ ייּב ןייז ןזומ ,סױרַא טנייה ייג ךיא ןעווז

 ןוא קילג רימ ןרעשַאּב ײרד ;געװ םעד רימ ןוײװ יירד ;ךימ ןטײלַאב סָאװ

 ,םייהַא קירוצ טָאג ןקיטכעמלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ךימ ןעגנערּב יירד ןוא ,טגוזעג

 ןופ טָאג םעד טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןעמָאנ טטָאג ןיא תמא ןייז סָאד לָאז

 ,"לארשי

 ןופ עיצַאניּבמָאק עקילעפוצ ןיק טינ שוריפּב זיא סָאװ ,טסקעט רעד

 לָאמ יײװצ) ןרזחרעּביא לָאמ יירד סָאד ןוא ,לֹומרָאּפ עטסעפ ַא רָאנ ,רעטרעוו

 ,ךעלרעפמײשַאב טוי ןעמָאנ סטָאג (שדוקףושל ףיוא לָאמ ןייא ,שידיי ףיוא

 ןגעלפ טילסגעװ עשידי סָאװ ,ךָארּפש א טימ ןוט וצ ָאד ןּבָאה ױימ זַא

 | .ןײרַא געוו ןיא ךיז קידנזָאל ןגָאז

 ןקיּבלעז םעד ףיוא שידיײ:טלַא לקיטש עטייווצ סָאד זיא רעקיטכיוװ ךָאנ

 אַאבװ קורדסיוא םעד וליפַא ןיוש רימ ןעגעגעגַאּב ָאד ,טּפירקסונַאמ לטייז

 ;טריקַאלּבעגּפָא ןוא ןבירעגּפָא קרַאטש ןוש טפירש יד זיא רעדייל ,יגנורעווש

 זיולּב ןייז ןעק תועט ַא זַא ױזַא ,ןפלָאהעגסױרַא רימ טָאה ויטקַאּפש רעד רָאנ

 ?גורעלקרעד יד .טשּפ רעײז ןוא רעטרעװ עצנַאג עגונב טינ ,תויתוא עגונּב

 ןיא ךָאנ וצרעד ןוא ,שידיי ןיא אפוג לומרָאֿפ יד ,שדוק=ןושל ןיא ןענייז ןעג

 ,ךָאנרעד ןּבעג ךיא לעװ שוריּפ םעד ,תואּב תוא טָאד זיא טָא .ןעמַארג

 ,םירחאה תועבצאה טושפו לדוג עבצא ףופכ זא ,םיקר וא םיבכר הארתשכח

 :רמאתו ,םירחאה תועבצאל לדוגמה ןיב םיבכרה הארתו

 ,ךימ טשכיו רבוא וד יא ךיד ךיז רבוא ךיא זא

 ,ךיד ךיא אריוושיב טראוו רעיירד

  ,ךארפש השמ וצ רבלעז טֹוג יד

 {ףךאז ןטרופ ןליה יד ךרוד רע וד

 .,טאומ ןענייד ןעגניווציב ריד יז שד
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 .וט ןטפגו םעד רגניו רו יד זא

 | !ידש םשב

 / לדוגמה ביבס תועבצא 'דה ףופכו םיבכרה דגנ ךדי טישוהו

 -  :טסײה סָאד

 ןוא רעגניפ ןּבָארג םעד ןייא גייּב ,םינלזג רעדָא רעטייר טסעז ֹוד ּביוא

 יניפ ןּבָארג םעד ןשיװצ רעטיײר יד ןעז וטסעװ ,רעגניפ ערעדנַא יד סוא יש

 וד רעדיא ךיד עז ךיא יװ ױזַא :ןגָאז טסלָאז וד ןוא ,ערעדנַא יד ןוא רעג

 =עג טָאה ןײלַא טָאג סָאװ ,רעטרעװ ירד טימ ךיד ךיא רעװשַאּב ,ךימ טסעז

 ןלָאז יז :םונהיג ןופ רעױט ןיא טקוקעגנײרַא טָאה רע תעשּב ,ןהשמ וצ טגָאז

 ןיא ןטפגיפ ןטימ ןעוט רעגניפ ריפ יד יװ ױזַא הנװּכ ןייד ןעגניװצַאּב ריד

 ןוא רעטיײר יד ןגעקטנַא טנַאה ןייד סױא יצ ייּברעד .ןקיטכעמלַא ןופ ןעמָאג

 ,רעגניפ ןבָארג םֹורֲא רעגניפ ריפ יד ןייא גיב

 עשילָאּבמיס ַא ּפָא וט ךיא :גנורעװשַאּב ןופ טְקַא רעשיּפיט ַא ןיא סע

 רעכעלנע ןַא ןופ הנּכס יד ךיז ןופ ּפָא ךיא ּביירט םעד ךרוד ןוא ,גנולדנַאה

 טימ ,(םיקיר ֹוא םיבכר) רעטײר יד ןעגיײז רעװ רָאנ ,גנולדנַאה רעלַא ער

  ןופ רעטירביור יװ ערעדנַא ןײק טיג ןָאד ךיז ןענעגעגַאּב רימ עכלעו

 טיג ןגעלפ סָאװ ןוא ןגעװ יד ןעװעג לופ ןענייז יז טימ סָאװ ,רעטלעלטימ

 רענײק טָאה ײז ןגעקטנַא ךיז ןרעװ וצ חוּכ ןייק ,םולשּב םענייק ןזָאלכרוד
 ,טעטש יד ןֹוא ןטשריפ יד ,ערעדנַא רָאנ ,ןדיי יד ןיוש אטישּפַא ,טַאהעג טיִג

 ןדיי ןוא--,רעטיר יד םיגלוג יד ןעװעג רבֹוג ףוסאל?:ףוס ןוא טפמעקעג ןּבָאװ

 .ךַארּפש ַא טימ ךיז טגגונַאּב הרירב-תילב ןבָאה

 רעד ןוא ,עטכישעגרוטלוק עשידײי לקיטש טנַאסערעטניא ןַא זיא סָאד

 .גיא ןַא ךיוא רַאנ ,ןטלַא ןַא רָאנ טינ ןענופעג ָאד טָאה רָאלקלָאפ רעשיליי

 ןגעוו ,ןיגע םעד רַאפ רעּבָא .גבורעושאב רעשידיי א ןופ רעטסומ ןוויטקורטס:

 ןשידײ ןטריט ַאד ןטסטלע םעד ןגעװ -- ןּבױהעגנָא ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו

 עכעלטקניּפ ןרעוו ןעגופעג ןלעװ סע ןענַאװ זיפ זַא ,סָאד טגיימ --- דייבתּכ

 =לרעּב םעד ןגעװ גנולעטשטסעפ סרעדייגשגייטש טּבייל 3 סעטַאד ערעטלע

 ,!םיליהת רענ

 ןופ) ךיז טגיפעג טשעּפַאדוּב ןיא ןטפַאשגסױװ ןופ עימעדַאקַא רעשירַאגננא רעד ןיא ?
 שםוי ןוא הנשהבשאר ףיוא רווחמ ןופ גנוצעזרעביא עשידיי ַא (השורי סנַאמפיוק דוד !ּפָארּפ

 ךוּב=ױדנַאל) ןזיועגפיוא רעּבָא טָאה ףיטש .ג ,1468=בה"כר טימ טנכיײצַאּב זיא סָאװ ,רופיכ

 ,ךעלגימ זיא'ס ןוא ,עטצַארקעגוצ ןעגייז תויתוא יד ןקפסשלטומ זיא עטַאד יד זַא ,(100 7

 ןט16 ּבײהנָא ןטימ רעמ ןפיטש ,ג טול טמיטש ךארפש יד ןױא) 1828---ה"פר טכַאמיס זַא

 סקעדָאק) ו"זַאא םיליהת ,ילשמ ,בויא :עהורסלרַאק ןיא סקעדָאק רעשידיי רעד --- .(ה"ל

 ןופ ,סגכיײצרעסַאװ יד ןופ ךמס ןפיוא טנקסּפ סָאװ ,ןפיטש .ג טיול טמַאטש (ץְוַזַז ןילכייד

 .ָאטיג םיא ףיוא זיא עטַאד ןייק רעֶּבָא ;1440--1430
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 עשידמלמ יד ןופ ןטּפירקסונַאמ זַא ,ןגָאז רימ ןזומ ףוס:לּכיףוס רעּבָא

 עקילײה ןופ ןעגנוצעזרעּביא עצנַאג וליּפַא ןוא ןרַאסָאלג ,סעסָאלג) םירוּביח

 =דײ:טלַא רעד ןופ ןטנעמוקַאד יװ זיולּב ןריסערעטניא זדנוא ןענעק (טירפס

 ךיא ,גנופ ַאש ןייק ,ןעניז ןכעלטנגייא ןיא רוטַארעטיל ןייק ;ךא ר ּפ ש רעש

 ףוטַארעטיל רעכעלטנגייא וצ ןענעכעררַאפ טינ ןעמ ןָאק ךיוא ,טינ סָאד ךָאד

 ,ןטנעמוקָאד ןענייז סָאד :תועּבשה עטכַארּבעג טשרָאקָא יד יװ ןטסקעט ענױזַא

 גרעמ טינ רעּבָא ,עטכישעג רעלערוטלוק ןוא רעלַאיצַאס ןופ ,רָאלקלָאפ ןופ

 עטכישעג רעד ןיא רעקלעפ עלַא ייּב ןעמונעגנײרַא ָאי סגױזַא טרעװ רעמָאט

 ןיא ןעמ לו ,רַאפרעד רָאנ םצעּב סָאד ןיא .,רוטַאױעטיל רעטלַא רעייז ןופ

 ןעוו ,ןטייצ עטייוו ענעי ןופ לקערּב ַא ךָאנ ,לקערּב ַא ךָאנ ןעניפעג וצ ענדעשז

 ןוויכרַא ,סמּועזומ ןייק טױּבעג טינ ןוא םלועייח ןגעװ טעגאדעג טיג טָאה ןעמ

 .ןקעטָאילּביּב ןוא

 םירוּביח עשיד מ למ יד ליפַא בוא : ןייטשרַאפ רימ ןפרַאד רעטציא

 ןדנוּברַאפ ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ לייט ןטסערג םוצ ןענייז

 'ףעדנואװ ןײק המכו המכ תחֲַא לע ןיוש ןיא ,ןּבעל ןזעיגילער ןטימ גנע יױזַא

 רָאי ַא טימ) טייצ רעטסטלע רעד ןופ טיהעגפיוא טינ ךיז ןּבָאה סע סָאװ ,טינ

 צכעלטלעוצּבלַאה רעדָא עכעלטלעווו ןייק (קירוצ טרעדנוה טכַא:ןּביז

 ,שידיי ןיא קרעו

 "א ןַארַאפ ןענייז ףױרעד ,ןעװעג ָאי םּתעשֹּב ןענייז קרעװ עניֹוזַא זַא

 .ןטקַאפ יא ,תויאר

 ץלָאפ ןקילײה םעד ןגעװ ןײרַא טלעװ רעד ןיא טַאלג ןדער טינ רימָאל

 ןדי .רעטערקנָאק ןוא רעטושּפ ךַאז יד ךיז ןלעטשרָאפ רימָאל רָאג ,לארשי

 .;ןסערעטניא עקידניז טימ ןשטנעמ עקידניז יװ רעמ טינ ןעוועג טרָאפ ךָאד ןענייז

 +יגּבר רעשיערּבעה רעד ןיא דײר:ףָארטש ליפיוזַא רימ ןעניפעג טסיזמוא טינ

 ןוא רקיע רעד ןעװעג עקַאט זיא הרומ יד ,ןטײצ עלַא ןופ רוטַארעטיל רעש

 .ברחה טהלש רעטרעוװ יד תישארּב ןיא ןסיו וצ קיטכיװ רעייז ןעוועג זיא

 שטעּפ ןגָארקעג רַאפרעד טָאה סָאװ ,לגניי ןשידיי םעד רַאפ רעּבָא ;"תכּפהת;ה

 ךָאנ ןעוועג ,ןייז לָאז טדערעגסיוא טינ ,השעמ:תעשּב רָאג רשפא זיא ,ןיּבר ןופ

 ןוז יד לייוו ,עלעדיל ַא ןוט ןצ גניז ַא ןוא ףיטש ַא ןּפַאכ וצ רעקיטכיװ

 בעפ םענדורּב םעניילק םעד ךרוד טגײשעגנײרַא שירעריפרַאפ וצ ןיוש טָאה

 ,רדח ןופ לרעטס

 :;ןשינעטער יד ,ןשינעלײצ יד ,ךעלעדיל:רעדניק יד טָא ןענײז ואוו

 סָאד קשח ןייק טַאהעג טינ טָאה רענייק}לייוו ,עלַא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ,ָאטינ

 .ןטײקשירַאג ףיוא יװ ףיורעד טקוקעג טָאה ןעמ ,ןטיהוצּפָא

 ןעמעװ יײּב ,םלוע ןשטײד םעד ןשיװצ .ךַאז עטײװצ ַא טמענ רעדָא

 שרעּביא יז טָאה ןעמ זַא ,ךָאד זיא טקַאפ ַא--.ךַארּפש טגרעלעג ךיז טָאה ןעמ
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 =טגירק :עטײשרַאפ ןוא עמורפ ,רעדיל ליפ רעייז ןעגנַאגעגמוא ןענייז--!ןעמונעג

 טצעזַאּב ןעמ ןעװ וַא ,ךיז ןופ ןסיײװ רימ .ךעלדילגיו ,רעדילהנותח ,רעדיל
 יג רעדיל עקיטרָאד יד ןּפַאכּפױא לָאמַא ןעמ טעװ ,דנַאל ןדמערפ ַא ןיא ךיז

 דיל סָאד לייוו ;ןזירג ןָא ,טקערָאק ןדער ןענרעלסױא ךיז טעװ ןעמ יװ רעכ
 ןָא ויא קױומ יד .ןוגינ םעד -- טיג טָאה ךַארּפש יד סָאװ ףושיּכ ַאזַא טָאה
 טָאװרַאפ ,דוס רעד בגַא טקעטש םעד ןיא ןוא ,ךַארּפש עלַאנַאיצַאנרעטניא
 .ןריי סָאװ רעדיל יד ןענייז ואו ָאט ,ךיג יֹוזַא ךיז ןטײרּפשרַאּפ רעדיל=סקלָאפ

 ?ךנַאלשטײד ןיא קירוצ רָאי טרעדנוה טכַא:ןּביז טימ ןעגנוזעג ןּבָאה

 ןטיח טלָאװעג טיג יז טָאה רענייק ,ָאטיג

 רעד ,רוטַארעטילײטגנולײװרַאפ ןפור רימ סָאװ סָאד טַאלג טמעג טנײה
 שטנעמ רעד .(00008) "ץשקיפע :טרָאװ סוג ַא רַאפרעד טָאה רעדנעלגנע
 טרעװ סע לײװ ,ךַאז עטכַארטעגסיױוא ןַא ,עיצקיפ ַא לָאמטפָא עקַאט ףרַאד
 ףעטלעלטימ סָאד .טײקכעלקריװ רעד ןיא ךעלמײה יג ןוא גנע םיא
 ןעמ טָאה טלָאמעד) תוישעמ:רעדנואו ליפוזַא ןָאלעגרעּביא זדנוא סָאה
 .עװנדניל ןגעװ ,ךעלקילרַאק ןוא ןויר ןגעװ (ךױא ןירעד טּביילגעג ּבלַאה
 .שטגיװ ןוא ןצַאלַאּפ עטפושיּכרַאפ ןגעװ ,סרעטָאנרעּפיּפ ןוא (ןעגָאקַארד) םעד
 .יךיי יד ןופ עיזַאטנַאפ יד ןעמַאלּפ טכַאמעג סיוועג טָאה ץלַא סָאד ,ךעלרעגניפ
 שעלעיצעּפס ַא ןעוועג ךָאד זיא טגייה .ערעדנַא ןופ יװ רעקינגייו סיג רעדניק עש
 .ףיט ןרעטניה ןטלַאהַאּב ןציז סָאװ םיטבש ןעצ יד :טלעװ:ןדנעגעל עשידיי
 שםיה ןּביז יד ןתּבש ץוח גָאט עלַא רענייטש טּפרַאװ ךייט רעד ןוא ,ןויטּבמס

 יד ןוא ,ןטײװצ ןרעּביא רענײא טױּבעגסױא קיצנק יֹזַא ןענײז סָאװ ,ןעל
 טעװ חישמ רעדייא ןעמוקרָאֿפ ןלעװ סָאװ ,(גָאגַאמגָאג) גוגמצגוג ןופ תומחלמ
 םערוטש רעד ןעװ ,בושי ןפיוא טכעג עקידרעטניװ עגנַאל יד ןיא ןוא .ןעמוק
 םעד םורַא ןעילוטפױנוצ רעדניק יד ףױ ןגעלפ ,ןסיורד ןיא טפייפעג טָאה
 יד ןיא םיעשר יד טגינײּפ ןעמ יװ ,שינרעטיצ טימ ןרעהסיוא ןוא ןדײז ןטלַא
 רענעי ףױא קידצ םעד ןיא סע סוג יװ ןוא םונהיג ןופ ןטגנולײטּפָא ןּביז
 .טלעוו

 גנופַאש ַאזַא זַא ,רעּבָא ןסײװ רימ .טינ רענייק סָאד טָאה טיהעגפיוא
 טימ ןּברָאטשעג זיא סָאװ ,דיסחה הדוהי ןופ ןַארַאפ ןיא טָא .ןעװעג ָאי זיא
 * ַא פ טימ םירפס עקילייה ןקעדוצוצ טָאּברַאֿפ ַא (1217 רָאי ןיא) קירוצ רָאי 0
 ,ןענַאמָאר ןבירשעג ןעגייוס עכלעוו ףיוא ,רעטעלּב:טעמ
 ןצ טרעװרַאפ ןּבָאה םינּבר זַא ,טרעדגוחרָאי ןט14 ןיא לַאפ ַא ןופ רימ ןסייוו טָא
 .ירשעג ָאי ןענײז ןעװעג ,סע טסײה ."שטיײטא ןיא רעדיל עזעיגילער ןעגגיז !

 יד רָאנ ןישידי ןיא רעדיל עזעיגילער ָאי ןעמ טָאה ןעגנוזעג ,ןענַאמָאר ענעּב

 עינָאלָאּבפ םידיסח רפס .-- ."ץנמור םהב םיבותכה םיפלקב ורפס תא הסכי לא ןכוע 1
 4190 יז ךובגױדנַאל ,ױדנַאל .ל טױל טריטיצ) 142 ,8

 .| הרעה ,83 */ עז 2
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 רעועיגילער רעד ןגעק ןעגנַאגעג זיא'ס לייו ,טפמעקַאּב סָאד ןּבָאה טינּבר

 ענױזַא ןסיײרעצ ֹוצ הװצמ ַא רַאפ ןטלַאהעג רשפא ךָאנ ןּבָאה ןוא ,עיצידַארט

 אצוי ןייק ןעװעג טינ םינּבר יד ןענייז טרּפ םעד ןיא ,ןסטפירשעג עלוסּפ:ףיירט

 טײקכעלטסײג רעד ןופ ףמַאק םענעגייא םעד טקנוּפ ָאד ןעעז רימ ;ללּכח ןמ

 ,עפָאריײא ןופ רעקלעפ עכעלטסירק יד ייּב יװ ,ךַארּפשסקלַאפ רעד ןגעק

 ;ןטיהפיוא ךיז ןלָאז רעדיל ענױזַא זַא ,ןעװעג ָאי רעּבָא זיא געװ ןייא

 םעד טלײצרעד טָאה רענײא .לױמ וצ לױמ ןופ גנַאגרעּביא רעד יא ָאד

 סָאװ רעדיל יד רעדניק ערעייז רַאפ ןעגנוזעג ןגָאה סעמַאמ עגנוי יד ,ןטייווצ

 ?רַאפ טגעלפ ןחדּב רעטוג ַא ןעװ ןוא ,ּבוטש ןיא זייוולדיימ טרעהעג ןּבָאה יז

  טַאהעג האנה רעטעּפש רוד ַא טימ ךָאנ ןעמ טָאה ,לטעטש ַא ןיא ןעשודנַאלּב

 .תומכח ענייז ןופ

 ?רָאי ןטנצכעז ןויּב ןעגנַאגרעד קינייװסױא ףױא ןכַאז יד ןענייז ױזַא טָא

 ?נַאמ ךיוא .:שידיי ףוא ךס ַא ןקורד ןעמונעג ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,טרעדנוה

 ןופ שפיה .רעמ ךס ַא טיהעגפיוא ה"י ןט16 ּבײהנָא ןופ ךיז ןּבָאה ןטּפירקס

 ַא שיטקַאפ ןיא ןטייצ ענעי טקורדעגּפָא ןוא ןּבירשרַאפ טניפעג ןעמ סָאװ סעד

 ךָאג טָאה סָאװ ,ךַארּפש רעד ןיא סָאד הימ ןענעקרעד לָאמַא :רעטלע ךס

 ?לפ עלַא ייּב .טלַאהניא ןטיול לָאמַא ,ןטייט עקידרעירפ ןופ םינמיס טיהעגּפָא

 י/ ןרָאי טרעדנוהטכַא רַאּפ ןופ ,ןגָאז רימָאל ,קרעװ זַא ,ױזַא סָאד זיא רעק

 ראי טרעדנוה יירד ַא טימ ןענייז סָאװ ,ןעגנוּביירשרעביא ןיא ןעגנַאגרעד ןענ

 ,עיצידַארט רעכעלדנימ רעד ןיא זיולּב טּבעלעג יז ןּבָאה טלָאמעד ןיּב ;רעגניי

 יב טײקרעכױמוא יד לייװ ,רעפרַאש ךָאנ סָאד ךיז טריּפש זדנוא ייּב רעּבָא

 שעג ןיא ?ןטײקשירַאנװ עלַא יד ֹוצ טקעּפסער רעד ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא ןדיי

 / .רעגעסיּברַאפ ךָאנ עכעלטסייג יד ןופ ףמַאק רעד ןוא רענעלק ךָאנ ןעוו
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 ןיא סע ליפיוו ,זײװַאּב ןטנכייצעגסיוא ןַא רימ ןּבָאה ה"י ןט16 ןופ דָארג רעּבָא 1 }

 ןיא ,טסואװַאּב זדנוא ןיא סָאװ ,שידיי ןיא ךוּב עטקורדעג עטסטלע סָאד ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ

 + =-103 , ןעלּפַאטש ןוא וו"א 146 ,81 ידיי ןאמעריג ע) 2 ינסיא ,"תודימ רפס, סָאד

 רעד ןיא) 1884 עקָארק ,"הגשמה תבפרמ} רַאסָאלג רעד ןיא שידיי ןוא שיערבעה ;(06

 םעד טָא ןופ רעטלע .(ןפף -ןןה '/ ןעלּפַאטש עז ,"לישבֲא ר לש רפס} עגַאלפױא רעטייווצ

 שעכער ןלָאז רימ ןדייס ,טנַאקַאּב טינ קורד רעשיריי ןייק ןיוש ןדנוא זיא "חנשמה תבכרמ}

 ."אוה רידֲא/ ןופ גנוצעזרעביא עשידיי ַא ןַארַאפ ןיאיס ואוו ,1326 ןופ הדגה רעגָארּפ יד ןענ

 יד) :ץַאז ןימ ַאזַא "הגשמה תבּכרמ; םעד טָא וצ טרָאװרָאפ םעד ןיא רימ ןענעײל טָא רעּבַא

 טגנערב גאט ןא רכױב /גוא ףז ינגרוב רו ילא ןמ סד ןדראוויג ןיא ףךילקיניימיג סע לייוו

 סציונ ןייא ןייז טוג ךימ טקנוד ןסו גמ ןמ .רגיימיג רכילקיא ןייא סד ךיורוא שטיוד וצ

 .ךַאז עכעלטנייועג ַא ןרָאװעג יא סע ת"ה, :טייטַאּב סָאד ."ןגנערב וצ גאט ןא ןיילכיוב

 /ףעגיימעג רעכעלטיא ידֹּפ ,םירפס ןוא ןכַאז ענעגרָאּפרַאפ עלַא שטייט ןיא סױרַא טיג ןעמ זַא

 םייַז ואֹוו ,"לכיב קיצונ ַא ןּבעגוצסױרַא טוג סא רימ ףךיז טכוד ,ןסיוו ןענָאק סָאד לָאז ןַאמ

 ...ןיירַא רעסַאוו ןיא יוװ ןלַאפרַאפ ,ָאטינ ?ךעלכיב ןוא רעכיּב "עשטייטא עלַא יד טָא ןענ
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 .ײשרַאפ טימ ןעגנַאגעג ןטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא ןענייז םינּבר ערעזדנוא

 ףױא טָאּברַאפ םעד ןופ ,רוטַארעטיל עשידיי יד ןפמעקַאּב םייּב ןגעוו ענעד

 רימ ןעעו ,טנַאמרעד טשרָאקָא ןּכָאה רימ סָאװ ,רעדיל עזעיגילער עשידיי

 יד ןופ רענייא ,(ול בקעי) ל"ירהמ רעד .טײג סע סָאװ ןגעװ רָאלק סױרַא

 עשידיי יד ןעגניז טיג לָאז ןעמ זַא ,טבײרש ,רעטלעלטימ ןופ םינּבר עטסערג

 ןופ םירקיע ןצײרד יד ןגעװ ןוא רענײא יא טָאג זַא ,םעד ןגעװ רעדיל

 יד ןגעװ טינ ןוא הנומא ןגעװ רָאנ ןדער רעדיל יד לײװ ;ןּבױלג ןשידיי

 =ימ ןענעק ןשטנעמ עטסָארּפ יד ןוא ,ןטיה וצ ביױחמ זיא דיי ַא סָאװ ,תווצמ

 ,ןײז ןעק סע .:ךױא םיניד עטסגנערטש יד ןָא ןײגַאּב ךיז ןעק ןעמ זַא ,ןענ

 רעשידײ רעד ןופ ץנעדנעט יד טצַאשעגּפָא קיטכיר טָאה ל"ירהמ רעד זַא

 ןַײז קיטכיװ זדנוא רַאפ ןיא רעמ ךָאנ רעּבָא ,טייקכעלטלעװ וצ רוטַארעטיל

 =לײה רעד ףױא ןכַאז עקילײה ץֹוחֲא זַא ,טלָאװעג קיטנעק טָאה רע : הנווּכ

 :ַאר ַאוַא רָאנ ,ןּבָאה טיג זײּפש עקיטסײג ןייק ללכּב ןדיי ןלָאז ךַארּפש רעק

 ?ײװ :ןרעװ וצ טריפעגכרוד ןסנַאש ןייק טַאהעג טינ טָאה גנורעדָאפ עלַאקיד

 ןייק טרָאפ ךָאד ןּבָאה ןליּבצנַאמ לײט רעטסערג רעד ןוא ךעלדיימ ןוא רעּב

 יזַא ךלַאּביװ .טרירָאנגיא ןטָאּברַאפ יד ןעמ טָאה ;טנעקעג טינ שיערּבעה

 רעּבָא ,"שטייטװ ןייז לָאז ;ןּבעגעגרעטנוא לסיּב ַא ךיז םינּבר יד ןיֹוש ןּבָאה

 עשיאױג ןייק טימ טינ ךיז טמענרַאפ .ןעלטעג ןייז לָאז טלַאהניא רעד

 טָאה רָאנ ,סגירעכַאמ:ףושיּכ ןוא רעטיר ןגעװ ןעגנולייצרעד טימ ,תוישעמ

 םיליהּת טגָאז ,שידיי ףױא טנװַאד ,רעדיל עמורפ טגניז :ןעניז ןיא טָאג

 =ל עמורפ ַאזַא ןפַאש ןעמונעג ןײלַא ךיז ןּבָאה עמורפ יד ןוא .,שידיי ףיֹוא

 ,רוטַא רעט

 בױא .ןצנַאגניא טינ רעּבָא ;ןפלָאהעג סָאד טָאה סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 =ַאּפ ַא ןוא רעדעפ רעפרַאש ַא טימ ןשטנעמ ןעוועג ןענייז עמורפ יד ןשיװצ

 :לענָאיצידַארט ַא טימ תוישעמ ןלייצרעד טוג טנעקעג ןּבָאה סָאװ ,שוח ןשיטע

 ףעד ןיא טקורדעגּפָא ןיא סָאוװ ,"אוה רידַאפ דיל עשידיי סָאד -- .א ןן2 םיגהנמ 1

 ; יװַא תואּב תוא ףךיז טנעייל ,1ן3926 ןֹופ הדגה רעגַארּפ

 .לריש א" גיריש ןגאט ןרזנוא ןיא יריש ולא :ריש לפמעט ןײד איוב טוג רגיטכעמלא,

 ,טוג רטפנעז .טוג רגדריוו .טוג רכוה גטוג רגיטמעד .טוג רטכערג .טוג רגיצרעהמרבי

 .טוג רגיטפהמאנ וטוג רגיטכעמ .טוג רגידבעל .טוג רגיטפרּכ ,טוג ןדוי .סוג רטיורט .,טוג רטנעה

 ,טוג טשיב וד .טוג רקרטש גטוג רכייר :טוג רכילגניוק :טוג רטראצ טוג ומוצטכראפ .טוג רגיביע

 "לריש אי יריש ןגאט ןרזנוא ןיא היש וזלא "ריש לפמעט ןײד איוב גוא רעמ טנמינ גוא

 ,עיפַארגָאטרָא ןופ טרּפ ןיא ,קידװענח--(טעגעכ==) ט ע גח ,דלַאּב ,ךיג--צ ריש ,ריש

 ,םערק=רגיטפרכ ;קידרעװקרצמַאג ןענַײז ,תיּב-ףלַא םעד ןּפַאש וצ ידּכ ןעװעג קיטײג זיא סָאװ

 טש י ב וד .(ה"י ןט10 ןיא אצמנב ןעװעג ןיא יא גנוּבײרש יד) רעקיּבײא ==רגיביע ,רעקיט |

 ןעניפעג ןטסקעט עטקורדעג רעטעּפש ןיא רָאנ ,תיּביףלַא םעד ןופ ןלַאפוצסױרַא סיוא טצז טוג

 ,טוג טש יב אות ;רעטלע סיװעג ןיא סָאװ גנוּבײהש ַא דָארג ףימ
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 טימ עמעָאּפ ַא רעדָא תּבש דובּכל דיל טוג ַא ןסַאפרַאפ רעדָא טלַאהניא ןשידיי

 .רַאפ ךיג ךיז טָאה ןוא םלוע ןשיװצ ןיירַא ךיוא סָאד זיא ,ףָאטש ןשילּביג ַא

 ןּבָאה ןוא ןּבילּבעג ךיוא ןענייז רעדיל ןוא סעטכישעג עטלַא יד רעּבָא .טײרּפש

 טגָאלק טרעדנוהרָאי ןטנצכַא ןיא ךָאנ ,"געוו ןכיילג ןופ טריפעגּפָארַאפ רעטייוו

 ןָאטעגנײרַא ױזַא זיא םלוע רעד סָאװ ,רעכיּב עקיטכרַאפסטַאג יד ןיא ךיז ןעמ

 ,ןסערעטניא עכעלטלעוו ןיא

 ןסייװ ןעװעג זיא רע רעװ -- סעקלוס קחצי רענייא טָאה 1579 רָאי ןיא

 -- רַאג ןײק ןעװעג טינ זיא רע זַא ,דײר ענייז ןופ רָאנ ןעעז רימ ,טינ רימ

 ךעלטנגייא ,םירישה=ריש ןופ גנוצעזרעּביא עשידיי ַא עקָארק ןיא טקורדעגּפָא

 =וצ שוריּפ ַא ןוא שטייט ַא ,רפס:שורד ַא רָאנ ,גנוצעזרעּביא ןייק טינ סָאד זיא |

 קלָאפ סָאד ןיא עטבילעג יד ,םלוע:לשיונוּבר רעד זיא רעּבָאהּביל רעד :ןעמַאז

 יד זיא ןײלַא ךוּב סָאד יװ רעטנַאסערעטניא ךס ַא רעּבָא ."זַאא לארשי

 ,ןרעדנואוו ךיז טעװ ןעמ ,ךיז ןופ ןּבעגעגוצ טָאה סעקלוס קחצי סָאװ ,המדקה

 ,רעכיּב ןכַאמ ןעמונעג ךיא ךיז בָאה ,ןַאמ רעניימעג ַא ,ךיא טָאװ ,רע טגָאז

 ירֲאפ ַא ּבָאה ךיא רָאנ ,םידמול עסיורג ,םינבר ךָאד ךיז ןעמענרַאפ טימרעד

 ,םירחוס עסױרג יד ץוח זַא ,טלעװ רעד ןיא ןיוש ךיז טריפ ױזַא :גנורעפטנע

 ?ערק עניילק ןַארַאפ ךָאנ ןענייז ,הרוחט רעקיסַאלקײטשרע טימ ןעלדנַאה סָאװ

 ,הנּתמ ַא עלעגיּפש ַא בײװ ןייז רַאפ ןפיוק ליװ סָאװ ,ץירּפ רעד .ךעלרעמ

 :ןיהַא ןייג טינ טעװ רעױּפ רעד רעּבָא ,רחוס ןסיורג םוצ ךיילג ןיײגנײרַא טעוװ

 רעױּפ רעד .ליפױזַא ןלָאצַאּב טינ ןעק רע יא ,טינ םיא גוט הרוחס יד יא

 .ףרַאד רע סָאװ םיא ייּב טניּפעג ןוא לרעמערק םעניילק םוצ טייג

 םירּבחמ עסיורג יד ןופ רענייק .ךיוא רעכיּב ?עשטייט? יד טימ זיא ױזַא

 רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ,סעקלוס קחצי ,רע סָאװ ,לּבירַאפ ןייק ןּבָאה טינ טעװ

 ןּבָאה ןשטנעמ עקיטכיװ יד סָאװ סָאד ףיונוצ רָאנ ךָאד טמענ רע לייוו ;הכָאלמ

 ערעייז ןיא ןָאטעגנײרַא ןענייז טייל עסיורג יד ןוא םינּבר יד ,ןפרָאװעגקעװַא

  ּבױא ,הּפצוח ןייק רַאפ ןטלַאה טינ ייז ןלעװ רעּבירעד ,תופירח ןוא םילוּפליּפ

 .רַאפ ,ןיּבר ןייז ייּב טנרעלעג לָאמַא טָאה רע סָאװ סָאד ןָא ָאד טּביירש רעצעמע

 ףױא ןעק רע םירָאװ ,טשינרָאג ַא רפס רעד זיא ןדמל ַא רַאפ ,ךיז טייטש

 עניימעג יד ןוט ןלָאז סָאװ רעּבָא .רוּביח ַא ןגָאז םירישה:ריש ןופ טרָאװ ןדעי

 טַאהעג טינ לָאמנייק ןּבָאה ןוא הסנרּפ רעייז ןגעוו ןרעלק ןפרַאד סָאװ יד ,טייל

 ןעמ ןעוו ,טציא ךָאנ טרפּב ןוא ,טלָאװעג ןטלָאװ ייז יװ ןענרעל וצ טייצ ןייק

 .וַאד ֹוצ טזײװַאּב ןעמ סָאװ םיוק ;ןרעייטש עסיורג עכלעזַא ןלָאצ ךָאנ ףרַאד

 .םירישה ריש ןענרעל ךיז ןצעזקעװַא ןגעװ ךָאנ טדער רעװ ,ןענ

 ןעוו ,טָאג ןקיטכעמלַא םעד ּביל זיא סע זַא ,רעטייװ רימ ןענעייל ,ןיימ ךיאז

 רעב ַָא ,ךעלטעג ןוא קיצונ ןענייז סָאװ ,רעכיּב עשטייט עכלעזַא טּביירש ןעמ

 יע רעדנַא עלַא ןוא טנַארּבעדליה ןוא ןרעּב ןופ ךירטיד טינ

 טייצ ןייז טגנערּברַאפ סע רעװ ,סיורג יֹוזַא זיא לָאצ רעייז סָאוו

 ןגינעגרַאּפ ןּבָאה ליו סע רעװ רעּבירעד .הרבע ןַא סיװעג טוט רעד טיטרעד
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 ,"םירישה:ריש רפס םעד טָא ןפיוק לָאז רעד ,טָאּבעג סטָאג ןופ ןסיט ךיוא זוא

 ליפ רע רעּביא ךז טרזח רעכיּב עזַא:טָאג יד ףױא גָאלק עקיזָאדיד

 ןופ ךירטידח ןעמָאנ רעד ןפורעגנָא ײּברעד טרעװ ץלַא יװ רעטּפָא ןוא ,לָאמ

 ןעװעג ןטסקרַאטש םִא ןדיי עכורפ יד ןיא סָאװ ,קרעװ ַא זיא סָאד ,?ןרעּב

 ,ןדי יב רעלוּפָאּפ רעייהעגמוא ױזַא ןעוועג קיטנעק זיא סע ןוא ;רעדיװרעד

 זיא סע סָאװ ,ןוט קוק ַא רימָאל ָאט .ןפלָאהעג טינ טָאה רסומ םוש ןייק זַא

 ַאֹב ךיױא ךיז רימָאל סגייארַאפ ןוא ,ןרעּב ןופ ךירטיד םעד טָא טימ רעמ רעד

 .טנַארבעדליה ןלעזעג ןייז טימ ןענעק
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1 

 עשיזיפ עכלעוו ייּב ,ןדיי סעפע ןּבָאה סָאװ :ענדָאמ סיוא טמוק גולפ ןיא

 טַאהעג האנה ץרַאטש ױזַא לָאמַאטימ ,טידערק ןּפַאנק ַאזַא טַאהעג טָאה הרובג

 ?ןדלעה עשרעטיר ןגעוו סעטכישעג ןופ

 עשרעטיר עלַא יד ןיא טרעװ סנטשרע .רעלעּפָאט ַא רעפטנע רעד זיא

 ןגעװ ךיוא טּפָא רָאנ ,טפַארק רעיור ןגעװ לָאמעלַא טינ טלייצרעד סעטכישעג

 ןיא ךוא ןיּפש םעד ןפרַאװ ןיא טייקטקישעג ןגעוו רעדָא תואצמה עקידלכש

 סנטייװצ .טַאהעג ביל דָארג ןדיי ןּבָאה ןכַאז עקידלכש עכלעזַא ןוא ;ןטכעפ

 ןָאטעגנײרַא ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןדיי:טיג יד טימ תונכש יד טקריװעג ָאד טָאה

 ײה :ןעמ טגָאז טסיזמוא טינ .ןּבעל ןוא ביל טימ רוטַארעטיל ןימ םענעי ןיא

 ,ךיז טלדיי ױזַא ךיז טלטסירק סע

 רעדנַא ןַא ןיא רָאג טּבעלעג רעטלעלטימ ןיא ךָאד טָאה עּפָארײא

 טקעּפסער םעד טײטעגּפָא ןעמ טָאה ודנוא ייּב ,ןדיי יד יװ טלעװ רעקיטסייג

 ןעװ ,ןבקעי וצ טגָאזעג טָאה רע סָאװ רעטרעװ סקחצי .טפַארק רעשיזיפ וצ

 ידי םידיהװ :הכרּב יד ןטעּבסױא טייהרעטלעטשרַאּפ םיא וצ ןעמוקעג זיא רע

 -- (סבקעי ויא םיטש יד רָאנ ,סושע ןענייז טנעה יד) "בקעי לוק לוקהו ,ושע

 טרַא :שטייט ןטכירעגמוא ןַא ,םעיינ ַא רָאג ןעמוקַאּב טציא ןּבָאה רעטרעװ יד

 סָאד רָאנ גייצעג ַא רַאפ ןּבָאה ןדיי רימ ;קסע סושע זיא טנעה יד טימ ןטעּב

 | ,טרָאװ סטָאג ,טרָאװ

 ףא קוק ַא ןּביג רימ ןעװ ,טנעה יד טימ ןַאטעג עקַאט טָאה וׁשֹע ןוא

 עגנַאל ןיא רימ ןעעז ,רעטלעלטימ ןצנַאג ןיא עּפָארײא ןופ עטכישעג רעד

 ןופ ןרָאי יד ןסױטשנעמַאװצ עשירעגירק ןוא ןלַאפנָא עטנפָאװַאּב ןופ טייק

 יד ,תומחלמ עיינ וצ ןעגנוטיירגוצ רָאנ ןענייז ,ןעוועג ללכּב ןענייז ַײז ּביוא ,ור

 רָאנ טינ ךָאד ןיא גירק רּבֲא ,ןטילעג ךעלקערש ןופרעד ןּבַאה רעקלעפ

 ןזײװַאּבוצסױרַא טײהנגעלעג יד ,ןּפַאכרַאפ ןופ דיירפ יד ךיוא טיג'ס : ןדייל

 ןײק ןעװעג טינ ךָאנ ךָאד ןענייז טייצ רענעי ןיא ,טייקילעפנייא ןוא הרובג

 ןענעק סָאװ ,ןזַאג עקיטפיג ןײק ןוא ןלײמ ףױא ןכיירג סָאװ ןטַאמרַאה



 87 / ןפָאטש טשיױעטלעלטימ

 גױא ןענעגעגאּב ךיז ןגעלפ רעגירק יד .טעטש עצנַאג לָאמ ןייא טימ ןטײטּפָא

 ינעג טנַאה סנעמעװ ,רעּפרַאש ןעװעג זיא סע קילב סנעמעוו ןוא ,גיוא ףיוא

 =א ,ןלַאפ ןעװעג .טגױעג טָאה רעד ,ןפילשעג רעסעּב דרעװש טנעמעוו ,רעט

 תונחמ עדייפ ןעוו ,רעטלעלטימ ןופ רעטרעדנוהרָאי עטשרע יד ןיא טּפױהרעּב

 ,ןסָאלשַאּב טָאה רעריפנָא עדײב ןופ ףמַאקיװצ ַא ןוא טקוקעגוצ רָאנ ןּבָאה

 יגיא עכעלנעזרעפ יד ןיוש ןּבָאה ָאד :ןטײװצ סעד ןעניד לָאז טבש רעכלעוו

 ,טבש ןצנַאג ןופ לרוג םעד טמיטשַאּב רעריפ ַא ןופ זתולעמ עלעודיוויד

 ןופ ןייּפ יד טּבעלעגרעּביא טָאה סָאװ ,רוד רענעי קעװַא טייג סע ןעוו

 יד ןופ שינעכעדעג סָאד ןיוש טרעװ ,רעטייווצ ַא ףיֹוא טייטש סע ןוא ,גירק

 :על ףיוא ןעמוק ױזַא טָא ,הרובג יד רָאנ טקנעדעג ןעמ ןוא ,טקעמעגּפָא ןדייל

 ַא טימ טשימעגסיוא ןיא תמא ץנוא ןַא ואװ ,טײלטגירק עסיורג ןגעו סעדנעג

 טײג יז ,רעכײר ץלַא עדנעגעל יד טרעװ רעטײװ סָאװ ןוא ,עיזַאטנַאפ םי

 ;טינ העינמ ןײק סָאד ןיא םלוע ןרַאפ רעּבָא ,טייקכעלקריװ רעד ןופ קעװַא

 :ףיז ןופ וליפַא ךָאז ןסייו רימ ,רעסעב ץלַא רעשיטסַאטנַאּפ סָאװ ,טרעקרַאפ

 ףליװ סעּפע טניײה טגנילק סע סָאװ סָאד וַא ,ןּבײלג וצ הטונ ןענייז ןשטנעמ

 .ךעלגימ ןעוועג ָאי לָאמַא זיא

 ,ךעלגימ=טינ ןוא ףךעלגימ ןשיוצ ץענערג רעצנַאג רעד זיא םעד ץֹוח

 יו רעפרַאש ַאזַא טינרָאג ןטייצ ענעי ןיא ןעװעג לַאעריטיג ןוא לַאער ןשיװצ

 ןטימ טכַאנ רַאפ טכַאנ ןעז ךיז לָאז הפשכמ ַא זַא ,ךעלגימ זיא סע בוא ,טנייה

 ןייא לָאז סָאװרַאפ ָאט ,חסּפ ףיוא טולּב ךעלטסירק ןצינ ןלָאז ןדיי ןוא לווייט

 ר ַא ןַא ,ךעלגימ טינ זיא סָאװרַאפ ןטרעדנוה ןּביז ןגיזַאב ןענעק טינ רעטיר

 ןענעק טינ ןיּפש ןיק םיא לָאז רעבירעד ןוא ןרָאה ןופ טוה ןּבָאה לָאז רעט

 :עג סעוײה יד ןוא טכידעג ןעװעג טלָאמעד ךָאנ ןעגײז רעדלעװ יד ?ןעמעג

 טימ ןלַאּפעגנָא ןעגייז ןוא ןגעוודייש יד ייּב טרַאװעגּפָא ןּבָאה רעּבױר .ךעלרעפ

 ןעמוקמוא ןגעלפ ןשטנעמ גונעג .סרעדנוײה יד ףיױא רעמינּפ עגעליוהרַאפ

 םולשּב ןעמוקעג ןיא ןוא ןסירעגסױרַא רעגייא ךיז טָאה רעמָאט ןוא ,ייּברעד

 =עקערש יד ןגעװ ןלײצרעדנָא גונעג טנעקעג טיג ןױש ךיז רע טָאה ,םײהַא

 .לזמ ןעװעג רעטיר ַא רעּבָא זיא רעמָאט ,טפעלעגרעּביא טָאה רע סָאװ ןשיג

 זיא טלָאמעד ,רעּבױר ענעטלָאשרַאפ יד ןופ געװ א טקינײרעגּפָא טָאה ןוא קיד

 טלקייק סָאװ יינש לױק ַא יװ ןוא ,ליומ סנעמעלַא ןיא ןעוועג ןיוש ןעמָאנ ןייז

 יד ןגעװ תוישעמ יד ןסקַאוװעג ץלַא ןענייז יֹװַא ,רעסערג ץלַא טרעװ ןוא ךיז

 ,לעה םעד ןופ טייקשידלעה

 ?ןרָאװעג טײרּפשרַאפ סעטכישעג יד ןענייז ױזַא יוװ

 ןענעייל ןופ טסנוק יד זיא סנטשרע .רעכיז זיא סָאד ,ןענעייל ךרוד טינ

 רעד ויא סָאד ןוא) סנטייװצ .טײרּפשרַאֿפ סקירעּביא טינ ןעוועג ןטייצ ענעי

 .ַא רצוא ןַא ןעװעג קורדכוּב ןופ גנוניפעגסיוא רעד ןיִּב ךוּב ַא ויא (רקיע

 ײו טיהעג ןעמ טָאה ײז :ךייש טינ ךָאד זיא םירפס עשיערּבעה ןגעװ ,רעצנַאג

 ,טײקילײה ַאז ַא וצ ןעװעג הכוז טינ טָאה רפס רעשידיי ַא ,ּפָאק ןיא גיוא ןַא



 ןטייצ עקילָאמַא רענעיילריפ ןוא רעגניז | 55

 ןסייהעג טָאה סע סָאװ ןוא ,סנגײא קיטש רעיײט ַא ןעװעג ךיוא זיא רע רָאנ

 ,ךיז טנכערַאּב ןעמ ןעװ רָאנ ןלָאמסױא ךיז ןעמ ןעק סָאד רפס ַא ןפיוק

  ,הרות=רפס ַא ןּבײרש וצ ןטייצ עקיטנייה ןטסָאק ףרַאד סע ליפיוו

 ןעגייז רעטלעלטימ ןופ רעדיל ןוא סעטכישעג עלַא יד

 | הפ:לעּבש הרֹוּת ַא ןעוועג

 ?רעטײרּפשרַאפ יד ןעוועג ןענייז רעוו

 ױזַא ,ךיוא רעגערטרָאפ עכעלטייהנגעלעג זייוונטייצ ןעוועג ןענייז רשפא

 ,ילעגריפ טָאה ןעמ ואו ,ּבוטש סמייח 'ר המלש ןיא ה"י ןט19 ןטימ ןיא יװ

 ןעגניזא סָאד זיא לל2:ךרדּב רעּבָא .ףסויפתלודג ןופ רעדָא רשיהפרפס ןופ טנע

 רעלעיצעּפס ַא רעטלעלטימ ןיא ןעוװעג זיא'ס ,עיסעפַארּפ ַא ןעוװעג "ןגָאז ןוא

 .רַאפ וצ ןעוועג סָאד ןיא גנוקיטפעשַאּב רעייז סָאװ ,ַאזַא ןשטנעמ דנַאטש

 ןענייז סָאד .ןשינעגעגַאּב עזייב ןוא רעטיר עלעּבָאנ ןגעװו סעטכישעג ןטײרּפש

 ,ןפורעג שרעדנַא יז טָאה ןעמ יװ ,רעדָא ,רעגניזו=רע דנַאוו יד ןעװעג

 | הענעמליּפש

 :סעינַאּפמָאק .ןעמַאזװצ קריצ יא ,רעטַאעט יא ,ךוּב יא ןעװעג ןענייז יז
 ןַא ןיא רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ עזייר יד ןכַאמ יז ןגעלפ זייוו
 ןגעקטנַא ןפיול ןיוש יז ןגעלפ לטעטש ןופ רעדניק יד ןוא ,דיוּב רענעגייא

 ַײז בוא ,ןרָאפרַאפ ןגעלפ ײז .טמֹוק הרבח יד זַא ,ןרעה טגעלפ ןעמ ןעװ
 וצ ןעועג טכער זיא טיִנַא .אינסכַא ןַא ןיא ,םינסחי עסיורג ןעוועג ןעגייז

 ענעי טײטַאּב "לָאטיּפשח טרָאװ סָאד טָאה ןדיי:טיג ייּב ךיוא) שדקה ןיא ןייטש

 טָאה רעמָאט ןוא ,(םיחרוא רַאפ זױה ַא יא ,עקנַארק רַאּפ זױה ַא יא ןטײצ

 דיוּב רעד ןיא ןּבײלּב וצ ןעװעג טכער זיא ,ץזָאלעגנײרַא טינ ןיהַא יז ןעמ

 עטלעטשעגסיױא טימ טקוקעג ןּבָאה רעדניק עשיטָאטש יד .דלעפ ןעיירפ ןפיוא

 =ֹעג ץינַאּפמָאק רעד ןיא ןענייז לָאמטּפָא ,ןשטנעמ:רעדנַאװ יד ףיוא ןגױא

 ןריפ ןגעלפ עסױרג רָאג ןוא ,רעכַאמנצנוק ךיוא רָאנ ,רעגניז רָאנ טינ ןעװ

 !םלוע ןרַאפ ןצנַאט טגעלפ סָאװ רעב ןקידעּבעל ַא ךיז טימ

 ?רע ןייז סָאד טגעלפ בור סָאד .גנולעטשרָאפ יד ןייז טגעלפ טנוװָא ןיא

 ,ןצנַאט ןיא טייקשהירּב ןזייוו טגעלפ רעב רעד .רעייש ַא רעדָא קנעש ַא ןיא ץעג

 רעד ןוא ,ליומ ןופ סעגנעטס ןּפעלש ןוא רעייפ ןעגנילש טגעלפ רעכַאמנצנוק רעד

 ןופ לייט ןטסערג םעד .:רענעיילריפ רעד ה"ד ;רעזעל רעד ןײגסױרַא טגעלפ ךָאנ

 ,ישממ-לעוּפּב "ןעגנוזעגח רע טָאה ןלייט עקיצנייא ,"טגָאזעגז רע טָאה רַאוטרעּפער ןייז

 ךָאנ ןצינ רימ יו ױזַא ,"רענעיילריפ, שממ:לעוּפב טיײטַאּב עקַאט 16826/6 טָאה ד"המ ןיא 1

 ."רענעייל,םֹּתס יו העמ טיג ךיוא זיא טשּפ רעטשרע ןייז סָאװ ,16040/ סרָאוו עשינייטַאל סָאד ךיוא טגייה

 שסוא רעד ךַארּפש רעזדנוא ןיא ןטייצ ענעי ןופ ןּבילכעג ךָאנ זיא טנייה ןיּב 2

 =סיוא ןכעלמיטסקלָאפ ןרעגניי ַא !לגפ ."ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ םיא ןופ טָאה ןעמ} : קורד

 ןפיוא טצעזעגרעּביא) ךרעב ָאזלַא זיא ןופרעד טשּפ רעטשרע רעד 4ןטכַאג ןייא טנזיוט; : קורד

 .םיא ןגעוו ןּבײרשנָא ןעמ ןעק ןַאמָאר ןצנַאג ַא :(ןושל ןקיטנייק =



 56 | ןַאמליּפש רשי

 ןופ קוליח רעד זיא עטלעלטימ ןיא זַא ,ןּבָאה ןעניז ןיא רעּבָא ףרַאד ןעמ
 ןגָאו סָאד ךױא ;טגייה יװ רערעגעלק ַא ךס א ןעװעג "ןגָאזװ זיּב "ןעגניזא
 רעד .יטַאטישטער ַא ,םיטש רעקידװעגניז ַא טימ ןענעײל ןימ ַא ןעוועג זיא
 .רַאפ רעמ ןייז סָאד ףרַאד ןדנוא ;טינ סָאד טײטשרַאפ שטײד רענרעדָאמ

 "ןעגניזװ סָאװ םינזח ןַארַאפ טנייה ךָאנ ןעגייז ודנוא ייּב םירָאװ ,ךעלדנעטש

 ."ןגָאזװ סָאװ ערעדנַא ןוא

 סע רעּבָא ,לָאמ ןטשרע סעד טיג טרעהעג סָאד ןיוש ןּבָאה רערעהוצ יד
 ;גיז רעטוג ַא טּפיוהרעּביא ,סײנַארעּביא ןרעה וצ ןעוועג אחינ לָאמעלַא יז זיא
 ןטלַא םעד ןיא דָאזּפע טעײג ַא ןטכעלפוצנײרַא יװ ןסיוו ןיוש טגעלפ רעג
 ןעגנױטױא ןוא טײז ַא ןָא ןוט רעק ַא לָאמַאטימ ךיז טגעלפ רע ,גנַאזעג
 רעגניז רעד ּביוא ךָאנ טױער רעוו .טקַאֿפ םענעעשעג טשרַָאקַא ןַא ןגעוו סעּפע

 רָאיטקַא רעדָא רענעיילריפ רעטוג ַא ןוא) ךיוא רעסַאּפרַאפ ַא ןעװעג ןײלַא זיא
 זדנוא יב טינ גױט סע יװ טקנופ ,דיל ַא ןסַאּפרַאפ ןײלַא ןענעק טזומעג טָאה

 ַא טימ ןעמוק רע טגעלפ טלָאמעד ,(ןכַאז עדמערפ רָאג טגניז סָאװ ןחדּב ַא

 ןרעי ןופ טעװ רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןיוש רע זיא ןַאד ןוא ,רַאוטרעּפער םעייג

 ,עבטמ ענייש ַא ןעמענסױרַא

 ךיז ןעמ טגעלפ העש ַא ןיא סָאװ ,רעדיל ןוא תוישעמ עצרוק ןעוועג
 ףױא ןגיױצעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ערעדנַא רעּבָא ןעװעג ,ןקיטרַאפּפָא יז טימ
 :עג ביל רעמ םלוע רעד טָאה עניװַא ןוא ,ןטנװָא עקידרעטניוו יירדייוװצ
 ףיז טכוד זיא טָא .טנעלַאט טימ ןעװעג רָאג זיא "רעזעלא רעד בוא ,טַאה
 ןּבעל ןיוש זיא רע ןוא ןזיר עלַא טגיזַאּב ןיוש טָאה ךלעה רעד ,טוג ץלַא ןיוש
 גנילצולּפ ויא -- ,ב"וװ עײרטעג ןיז םיא ףױא טרַאװ סע ואו סָאלש םעד
 טכַאמעג ןוא טשימעגניײרַא ךןיז טָאה רעכַאמ-ףושיּכ ַא סעּפע :רעטש רעשירפ ֲא
 ןיא זןישעמ עגנַאל עכלעזַא יב .רָאי ןעצ ףיוא ךָאנ רעטיר םעד ןעשזדנַאלּב
 טָאה רעמָאט .םלוע ןטימ שימייה ןרָאװעג רעלייצרעד רעדָא רעגניז רעד ןיוש
 ,טשרָאקָא רָאנ טגייוושפ :ןעײרשוצנָא טמעשעג טינ ךיז רע טָאה ,טלמוטעג ןעמ
 יד ןלעטשנָא רעדיוװ ןעמ טגעלפ ;"רעדנואוו םעיינ ַא ןלייצרעד ךייא לעװ ךיא
 .עג יא םלוע רעד ןע : קירט ַאזַא ךיוא ןעגיגרַאפ ךיז רע טגעלפ לָאמַא ,ןרעיוא
 טימ ףמַאק סדלעה םעד ןופ ןרעװ ָאד טעװ סָאװ ,טרַאװעג ןוא טנַאּפשעג טוג ןטעז
 :ןוט גָאז ַא ןוא ןּבעג קוק ַא ױזַא ךיז רעגניז רעד טגעלפ ,חור ןזייב ַא סעּפע

 ןענַאװ זיִּב ןעשעג טשינרָאג לָאז רעטייוו :ןפורעגסיוא ךלעה רעד טָאהז |
 | ."ןייוו ןָאלג ַא ןבעג טיג רעגניז םעד טעװ ןעמ

 :עג גנולעטשרָאז יד זיא ךָאנרעד ןוא ,ןּבעגעג ןוא טכַאלעג טָאה ןעמ
 ..רעטייוו ןעגנַאג
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 :עג ןענייז ןרָאיטקַא רעדָא רענעיילריפ ,רעגניז עקידנרעדנַאװ עכלעזַא
 ןענײז לָאמטּפָא ןוא ,עּפָארײא ןופ רעקלעפ עלַא יב רעטלעלטימ ןיא ןעוו
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 ןייא ןופ ןגָארטרעּביא יז טגעלפ ןעמ :עקיּבלעז יד ןעוועג ןטעשזוס יד וליּפַא

 ;םינכש ערעייז ייּב גנולייוװרַאפ ענייש יד ןעזעג ןּבָאה ןדיי ,.ןטייווצ ןיא דנַאל

 ֹוצ ךױא קשח ןטימ ןדניצנָא טינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ךעלגימ ןעוועג זיא יו ָאט

 :?טנגינעגרַאפ עכלעזַא ןּבָאה

 ןייק טוָאלעגוצ טינ ץעגרע ןיא .טָאה ןעמ זַא ,ןעגײמ טיג ףרַאד ןעמ

 ,טוג ץנַאג ךיוא יז ןּבָאה ןענַאטשרַאפ ןוא ,ןעגנולעטשרָאפ עשִייוג וצ ןדיי

 טלָאמעד ךָאנ ןיא ךַארּפש עשידיי יד לייװ ,דנַאלשטײד ןיא ןטסקיניײװ םוצ

 ויא ןגעװטסעדנופ רעּבָא ,טנייה יװ רעשטייד רעד ןופ טייוו ױזַא ןעוועג טינ

 םייוג ןשיװצ ןציז סָאד ןיא סנטשרע .ןיהַא ןייג וצ ערקירּפ ןעוועג ןדיי יד

 עשטייד יד ןּבָאה סגטייווצ .ןעיורפ רַאפ סרעדנוזַאּב ,קסע ןייק ןעוועג טינ טַאלג

 ,טלעפעג טינ טָאה סָאד) ץיוװ ןטעפ ַא ךָאנ דלַאּב זַא ,עבט ַא טַאהעג רעגניז

 ןעמענ סָאד יז ןגעלפ ,(רעגניפ יד טקעלעג ןופרעד טָאה םלוע רעד ןוא

 קרַאטש ןדיי םעד ןיוש טָאה סָאד .דײר עכעלטסירק עמורפ טימ ןטעלגרַאפ

 .טרעטשעג

 טָאה ,ךיוא ןסערעטניא ערעדנַא טַאהעג טרָאּפ ךײ רעד טָאה םעד ץוח

 טָא .טקידירּפַאּב ןצנַאגניא טיג רעגניז עשטייד יד ןופ רַאוטרעּפער רעד םיא

 רעײז סָאװ ,רעגניז עשידיי ענעגײא ןסקַאװעגסױא אמּתסמ סָאד ןענייז יװַא

 יד .רערעדנַא ןַא לסיּב ַא רַאוטרעּפער רעד רָאנ ,רעּבלעז רעד ןעװעג זיא טינש

 טכַאמעג ואוו ךיז סָאה סע ּביוא ,ךיוא םינחדּג ןעוװעג בגַא ןיוש ' ןענייז עקיּבלעז

 ,הנותח ַא

 ןעגנַאגרעד ןדנוא ֹוצ ןענייז סָאװ ןטּפירקסונַאמ ןוא ןכַאזקורד ענעי ןופ

 טגעלפ רעגגיז ַײזַא סָאװ םעד ןופ דליּב קידכרעּב ַא ןכַאמ ךיז רימ ןענעק

 ַא ,ךַאז רעשידיי ַא טימ טנעקעג רע טָאה ןּבײהנָא ,םלוע ןייז רַאפ ןגָארטרָאפ

 סָאװ ,ןיז ףלעװצ ענייז טימ וניבָא בקעי ןגעװ דיל ןצרוק םענעי טימ רעגייטש

 רעכעה טימ טָאה ,ךילַאװ קיזייא ,(ןייר םייּב סמרָאװ טָאטש רעד ןיא דיי ַא

 טָאה ךילַאװ רעד .טפעה ַא ןיא ךיז וצ ןּבירשרַאפ קירוצ רָאי טרעדנוהיירד

 ןגינעגרַאפ ןופ ןּבײרשרעּביא טגעלפ רע ,סעיציּבמַא םוש ןייק טַאהעג טינ

 ?נײרַא טפעה סָאד זיא טציא ;ןרָאװעג ןלעפעג םיא ןענייז סָאװ ,רעדיל ןגעוו

 טָאה ,רעגניז רעד ןָא טּבײה ,ֹוניבָא בקעי .?ענַאיעלדָאּב רעד ןיא ןלַאפעג

 ךופ רעפעשַאּב םעד סלַא) ןַאמליּפש ןשידיי ַא ןענופעגסיוא טָאה סָאװ רעטשרע רעד 1

 טרעטַאעט ןייז ןיא רעּפיש .י ר"ד זיא ךָאנרעד ;(1012) ױדנַאל .ל ןעוועג זיא (ןַאמָאר:סוטרַא

 2קעווַא יץירָאעט-ןַאמליּפש, יד טָאה סָאװ רעטשרע רעד רעכָא ןןינע םוצ ןעגנַאגעגוצ עטכישעג

 שעטיל רעודנוא ןופ לובג םעד ןיא ןַאמליּפש םעד טריפעגנײרַא תמאּב ןוא רעטיירּב טלעטשעג

 זיז ,1928 ,"עלעװָאנ ןוא ןַאמָאר ןשידיײ;טלַא ןגעווע) קירע סקַאמ ןיא עטכישעג;רוטַאר

 ן"עירָאעט; א ןגעוו ָאד ןדער וצ דנורג םוש ןייק ָאטינ זיא גנוניימ ןיימ טיול .628--6

 .טקַאפ ַא יו רעכיז רענעמליּפש דנַאטש ַא ןופ ץנעטסיסקע יד זיא רימ רַאפ

 9490 רעמונ ןרעטנוא טנכיײצרַאפ סע זיא ןדי:בתֹּכ יד ןופ גָאלָאטַאק סרעיוביײנ ןיא צ



 1 רָאוטרעפשר סנַאמליּפש םעד

 רערעדנוזַאּב ןייז טימ טשטנעּבעג רע טָאה ןדעי ןוא ,ןיז ףלעווצ טַאהעג

 ןּבָאה ײז סָאװ ,רּתסא ןוא יכדרמ ןעמוקעגסיױרַא ןענייז ןענימיניּב ןופ ,הכרּב

 שגיזוצסיוא טייהנגעלעג ַא ןעוועג ןיוש ןיא ָאד ,קלָאפ עשידיי סָאד טזיילעגסיוא

 ביל לָאמעלַא םלֹוע רעד טָאה סָאד ןוא ,הלּפמ טגמה ןֹופ עטכישעג יד ןעג

 ןופ ךירטיד ןופ ןּבײהגָא ךילג טנעקעג טָאה ןעמ ױעדַא ,ןרעה וצ טַאהעג

 עג עניישרעדנואו יד ךָאנ ןעװעג .טנַארּבעדליה ןלעזעג ןייז ןופ יצ ןועּב

 *עג עקיצרַאה קירעררט יד ןעװעג ;ףױה סעסוטרַא גיניק םעד ןגעװ עטכיש

 ענעלַאדגַאמ רעטּבילעג רעײױטעג ןײז ןוא טנומגיז רעטיר םעד ןופ עטכיש

 | ,ענָאלעגַאמ רעדָא

 ,ןעמענ יד טימ ןענעגונַאּב טינ ךיז רימָאל רעּבָא ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןעװעג

 .טלַאהגיא םעד ןיא לסיב ַא ןקוקנײרַא ףימָאל

 עשידי עמורפ יד ןעמעװ ,ןרעב ןופ ךירטיד רעטנַאנרַאפ רעד זיא טָא

 5בעזרעּפ עשירָאטסיה ַא ךעלטנגייא זיא ךירטיד ,טַאהעג טנייפ ױזַא ןּבָאה םירּבחמ

 ןופ טײצ רעד ןיא טבש ןשינַאמרעג ַא ןופ גיניק א ןעועג זיא רע ,טייקכעל

 ךָאנ טרעדנוה ףניפ רָאי ַא טימ לּכהיןס טסייה סָאד ,גנורעדנאורעקלעפ רעד

 ןרעב .ךירָאדָאעט ןעמָאנ ןרעטנוא םיא ןעמ ןעק עטכישעג רעד ןיא ;ןסוטסירק

 רעד ןופ טָאטשטּפױה יד טיג טנײמ סע ,טָאטש עשירָאטסיה ַא ךױא זיא

 סע טעװ רע רעּבָא ,ענַארעװ טסייה סָאװ טָאטש עשינעילַאטיא ןַא ראג ,ץייווש

 טצנַאלפעגרעיא ןכירטיד טָאה ןעמ !עדנעגעל ַא ןיא תמא ןשירַָאטסיה ןכוז ןייג

 תודימ עטֹוג עלַא ןּבעגעג םיא טָאה ןעמ ןוא סױרַאֿפ טרעדנוהרַאי 8 ףיוא

 ייוו זַא ןוא ,ןַאמסגירק רעטצרַאהַאּב ַא זיא רע :ןּכָאה רָאנ ןעק שטנעמ ַא סָאװ

 רָאג טיג זיא רע רעּבָא ןדרעװש ןייז ןופ םעט םעד טכורַאפ סָאט ,םעד וצ

 ןיא ןײרַא ךױ טגײל רע ,עטקירדרעטנוא רַאּפ ןָא ךיז טמעג רע ,רעגעלש ַא

 יד ןיא רע סָאװרַאפ תוּביס יד רשפא ןעגייז סָאד .ךיז ןגירק ייופ ןעוו םולש

 רעשיזיפ ןײר רעײז טימ ןדלעה ערעדנַא יװ רעמ ,ןרָאװעג ןלעפעג יוזַא ןדיי

 ןוא ךירטיד רָארג סָאװרַאפ ,ןעװעג זיא םעט רעלעיצעפס ַא ךָאנ ןוא ,הרוכג

 רעד ןיא ןענײז ײז :טנעָאג ןעװעג ןדי םעד ןענַיז טגַארבעדליה ןלעזעג ןייז

 ײװ רעמ ;םײה רעײז ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ אנוש ןזייּב ַא ךרוד עדנעגעל

 ןעװעג ךעּבעג ןדיי םעד זיא סָאד ,ןייז דנושעג טזומעג יז ןּבָאה ראי קיסיירד

 ןזייּב םעד ןגעוו דיר סכירטיד ןעגנז טגעלפ ןעמ ןעװ ןוא ,טנַאקַאב טוג ץנַאג

 .רערעהוצ רעשידײ ןײא טיג אמתטמ טגעלפ ,םיהַא טינ םיא טזָאל סָאװ אנוש

 עניײז ןיא ןוא תורצ טסלארשיפלּכ ןיא ךיז קידנענַאמרעד ןצפױּפָא קַאמשעג

 שטצרַאהַאּב סכירטיד ןופ ןרָאװעג לעפתג ךָאנ ןעמ יא ייברעד .ענעגייא

 ןגעק סױֹרַא רע טײג ,טכעלש ױזַא ןײלַא םיא יא סע שטָאכ :ךױא טייק

 ןלעטש וצ ןּבעל ןײז טײרג ןיא ןוא ,דגַאל סָאד ןקירדרעטנוא סָאװ , ןויר

 .ןָאק ןיא

 יָארק ַא ןיא טיהעגפיוא ךיז טָאה ןרעּב ןוֿפ ךירטיד ןגעװ דיל ןיפ ַאזַא
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 =רעד טרעװ ָאד .:רַאלּפמעזקע ןקיצנייא ןייא ןיא 1897 רָאי ןופ קורד רעוועק
 ןךוא טָאגעגיז זיר ןטימ טפמעקעג טָאה ךירטיד ױזַא יװ ,עטכישעג יד טלייצ
 ןשטייד יד ייּב טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא ןכירטיד ןגעוװ רעּבָא .ןעגנואווצַאּב םיא
 ערעדנַא ךָאנ טנָאקעג ןדיי ןּבָאה סיוועג ןוא ,ןעגנולייצרעד לק י צ רעצנַאג ַא
 רעד טינ 1807 רָאי סָאד רעּבָא ןיא רעכיז ףיוא .ןּבעל סכירטיד ןופ ןזָאזיּפע

 1579 ןוא 1848 ךָאנ םירָאװ ,ןדיי ייּב שינעטנעק-ךירטיד רעד ןופ ּבייהגָא
 =וּפֲאּפ ערעייהעגמ א יד ןריטַאטסנָאק םירּבחמ עשידיי יװ ,?רימ ןרעה

 זױלּב ָאזלַא זיא סע .םלֹוע ןשידי םייב סעטכישעג-ךירטיד ןופ טייקרעל

 .ןעגנַאגרעד טינ זדנוא וצ ןענייז ןטסקעט ערעטלע ןייק סָאװ ,לַאפוצ ַא
 ָאי רימ ןּבָאה ןטנַארּבעד לי ה ןגעװו ךיל םעד ןופ טנעמגָארפ ַא

 םעד ןיא טיהעגפױא סע זיא ןצנַאגניא ;טּפירשרעּביא רערעטלע ןַא ןיא
 טָאה סמרָאװ ןיא ךילַאװ קיײא רעטנָאמרעד טשרָאקָא רעד סָאװ ,טפעה
 ,ןּבירשרַאּפ

 ןּבעגרעּביא סָאד ןלעװ רימ ּביוא ,טלַאהניא רעכעלטקניּפ ןייז זיא טָא

 / .ףארּפש רעקיטנייה רעד טימ ןוא עזָארּפ ןיא

 ןוא ייווצ ןעוועג ןרעּב ןופ ךירטיד טניירפ  ןייז טימ ןיא טנַארּבעדליה
 ,ןסָאלשַאּב רע טָאה ,דניק ןוא ּבײװ ןופ טיײװ ,דמערפ רעד ןיא רָאי קיסיירד

 (רענָארעװ ןיא טסיײה סָאד) רעגרעּב ןיא םיײהַא ןטיירכרוד ךיז טעװ רע זַא

 טײרװ :רעטיר ַא ּפָא ךיז טפור ,ךיז טוט טרָאד סָאװ ןּבעג קוק ַא ןוא דנַאל

 טרַאּפשרַאפ סָאװ ,דלעה ןגנוי ַא ןפערט ץענערג םייּב טסעװ וד ,ןיהַא טינ
 ,ןזָאיכרוד טינ ךימ טעװ רע ּבױאפ :טנַארּבעדליה טגָאז ."געװ םעד ןעמעלַא

 רַא" ַא ןענעק ךי טעװ רע זַא ,ּפַאלק ןימ ַאזַא ןעגנַאלרעד םיא ךיא לעװ

 לייװ ,טיג סָאד ֹוט ,ןיינצ :ךירטיד ןײרַא ךיז טשימ ."רעטומ ןייז רַאפ ןגָאלק
 ?ןטוג טימ רעּביא םיא דער :דניירפ רעטוג ַא רעניימ זיא רעטיר רעגנוי רעד

 ןלַאפעגנָא זיא ,ץענערג רעגרעּב םֹוצ ןעמוקעגוצ זיא טנַארּבעדליה יו

 ,וטסכוז סָאװװ :חוּכ טימ םיא ףיוא ךיז ןפרָאװעג ןוא דלעה רעגנוי ַא םיא ףיוא
 סנגעוורעטנוא םוא ךָאנ וטסרָאפ סָאװ ןוא ?דנַאל סרעטָאפ ןיימ ןיא ,רעטלַא וד
 ??ןרָאי ענייד ןיא

 טרעשַאּב רימ ןיא ןוײרש :ךַאל ַא טימ טרעװטנעעג טנַארּבעדליה טָאה

 ןרָאװעג יורג רימ ןיא רַאפרעד ןדלעה רעגנוי וד ,ןרָאי עניימ ןופ ףוס ןזיּב

 ,?דרָאּב ןיימ

 נוי רעד ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ,"ןסיירסיוא ריד ךיא לעװ דרָאּב ידח

 היד לָאז טולּב עטױר סָאד זַא ,ּפַאלק ַא וצרעד ןּבעג ריד לעװ'כ ןוא ,רעג

 ןיא ןּבעל סָאד בוא ,רענעגנַאפעג ןיימ ןייז טזומ וד !ןקַאּב יד רעּביא ןעניר

 טוַּביִל ריד

 ,49 יז ןּבױא עז .ןעכנימ ןיא ךיז טניפעג רע 1

 .שץֶזְזַז יּפַאק ןופ ּבײהנָא םעד ןוא ןןז יּפַאְק ןופ ףוס םעד עז 3



 83 | ףיליטנַארּבעדליה סָאד

 ףימ טָאה רעצנַאּפ ןימח :טרעפטנעעג טָאה טנַארּבעדליה רעטלַא רעד

 סליטנײה למיה ןופ טָאג ףױא ךיז זָאלרַאפ ךיא ןוא ,טצישַאּב טּפָא ןיוש

 ,"ךיוא לָאמ

 סָאד זיא ױזַא יו ,ןדרעווש יד ןגױצעגסױרַא ןוא ןדער טרעהעגפיוא ןּבָאה יז

 ?עדליה ןטלַא םעד ןּבעגעג טָאה רעגני רעד רָאנ ,טינ ףךיא סייװ ןעמוקעג

 ןעגנורּפשעגּפָא ןיא ןוא ןקָארשעגרעּביא ךיז טָאה רע זַא ,ּפַאלק ַאזַא ןטנַארּב

 רעװ ;ןעירשעגסױא רע טָאה ,!ןבעל ןײיד ןטסָאק ריד טעװ סָאדח .קירוצ

 טנרלעה רעגנוי ,וטזיּב

 טרעפטנעעג טָאה ,"דנַאלנכירג ןופ רעטיר רעצלָאטש ַא ןיּב ךיאח

 בעטלַא רעד טנַארּבעדליה ןוא :שטוג יורפ טסיײה רעטומ ןיימח :רעגנוי רעד

 ,"רעגיימ רעטָאפ רעּביל רעד זיא

 = רעד טנַארּבעדליה ךיא ןיּב ,עטוג יורפ טסייה רעטומ ןייד ּביואח

 ןאטעג שוק א ןוא רעויק םעד ןדנוּבעגּפָא טָאה רעטלַא רעד ?!רעגייד רעטָאפ

 : קזייב ךָאנ ןענייז רימ סָאװ ,למיה ןיא טָאג ןיא טבױלעגז :ליומ ןיא ןגנוי םעד

 | | ש!טנוזעג ןוא שירפ

 טגנַאלרעד היד ּבָאה ךיא סָאװ ןדנואוװ יד !רעטָאפ רעּביל ,רעטָאפח

 ףעטיר רעגנוי רעד טָאה -- ?!ּפָאק ןיימ ףױא ןּבָאה ןילַא רעסעּב ךיא טלָאװ

 טצװ ןדנואװ יד טימ/ :טקרַאּב םיא טָאה רעטלַא רעד רעּבָא ,ןפורעגּפָא ךיז

 ."טריפעגנעמַאװצ ןדנוא טָאה טָאג יּבַא ,ןּבעג הצע ןַא ךיז ןעמ

 ןטירעגנײרַא ןיא טגַארבעדליה רעגנוי רעד ןעװ טכַאנרַאפ ןעוועג זיא סע

 ןעמעװ .דלָאג ןופ לצנערק ַא ;ּפָאק ןפױא טַאהעג רע טָאה סָאװ ,ןרעּב ןיא
 ,רעטָאפ ןּביל ןייז !טײז רעד ייב טַאהעג רע טָאה

 םיא טצעזעגקעװַא ,ןזױה סרעטומ ןייז ןיא טריפעגניײרַא םיא טָאה רע

 טָאה .שיפ ןוא רעניה ןופ ,ןעקנירט ןֹוא ןסע םיא טכַארּבעג ,שיט םייּב

 ,רעבײמ ןוז רעטסּביל ,ןוװ :ליפוצ זיא סָאד ןַא ,טכודעגּפָא רעטומ ןייז ךיז

 י!קירעּביא ןיוש ןיא ןייוו םענעגנַאפעג םעד ןּבעג

 ּבָאה ךיא ,ןגָאז ךיא לעװ ךיא סָאװ טרעה ,רעטומ עּביל ,טיג טדערװ

 עּביל ,טרעה רעטציא ,טייטעג טינ ריש ךימ טָאה רע ,דלעפ ןיא טנגעגַאּב םיא

 רעטלַא רעד ויא רע -- ,רענעגנַאפעג ןײק ןייז טיג לָאז רע :עגײמ רעטומ

 ."רעביימ רעטַאפ רעטּבילעג רעד ,טנַארּבעדליה

 עג רע טָאה סָאװ ,טגנַאלרעד ןײלַא םיא טָאה ןוא ןעגַאטשעגּפיוא יז זיא

 "עטרא , רָאג ,"עסוג, טיג יורפ סטדנַארּפעולה טסײה טסקעט ןטסטלצ םעד ןיא 1

 ןעגיפעג רימ סָאװ ,דיל םעד ןופ טגעמגַארפ םעד ןיא ןּבירשעג ךױא טײטש ױזַא ןוא ;(046)

 טגכײצרַאפ ןיא סָאװ ,,המלש ידומע, דייבתּכ ןשיערּצעה רעדרָאפסקָא םעד ןופ ץַאזרָאפ ןפיוא

 טָאה ,ןרָאװעג ןסעגרַאפ עטוא ןעמָאנ ףעד זיא רעטעּפש רעבָא ;ר70 'מוג רעטנוא ןרעיוּבײג יב

 ןייז ןעװעג טיג ןיא סָאד ."עטוג, חסונ םעײג םעד ןבירשרַאפ ןיוש (1600 םורַא) ךילַאװ קיזייא

 .6016 ןבירשעג טײטש ןטסקעט עשטײד צרעגגײ יד ןיא ךיוא ;טכַארטוצ רענעגייא



 ןטײצ עקילָאמַא  רענעיײלריפ ןוא רעגניז 64

 שב םעד ןיא ןזָאלעגּפָארַא רע טָאה סָאד ;דלָאג ןופ לרעגניפ ַא ;ךיז ייּב טָאה

 / ,יורפ רעטגילעג ןייז ןופ רעכ

 רעד ,קיצרַאה ןוא ךַאפנײא ,דיל םעד ןופ טלַאהניא רעד זיא סָאד טָא

 ןעגנושידִיירַאפ עסיוװעג רעּבָא ,ןשטייד יד ןופ ןעמונעג ןצנַאגניא יא טסקעט

 טזָאלרַאפ שטייד םייּב .ןרָאװעג טכַאמעג טרָאפ רעגגיז ןשידי םעד ךרוד ןעגייז

 :עגנײרַא םעד טָאטשנָא זיא ָאד ןלמיה ןיא ןסוטסירק ףיוא טנַארּבעדליה ךיז

 רעגני רעד סָאװ ,שיִפ ןוא רעניה יד ךיוא ןוא ,"טָאנװ טרָאװ סָאד טלעטש

 שעלשידיי ַא ןענייז ,רעטָאפ ןטלַא ןייז ןעועג דּבכמ טימרעד טָאה טנַארּבעדליה

 ןסע ןּבעגעג םיא טָאה רע זַא ,טושּפ ןענַאטשעג ןיא שטייד םייּב .ּבָאגוצ רעכ

 ןסע םַּתס טינ זַא ,ןזייװַאּב טלָאװעג טָאה רעגניז רעשידיי רעד רעּבָא ,ןעקנירט ןוא

 ךָאנ ןױיי טייּב טָאה סָאװ ןוא ,ןטסעּב ןוא ןטסנעש םעד ןופ רָאנ ,ןעקנירט ןוא

 רעקיצנײא רעד טיג ןיא סָאד !שיפ ןוא רעניה יו הליכא רעד ןיא ןח ַאזַא

 ףױא ןּבײרשַאּב רעגניז יד ואװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד ןיא טרָא

 עז) ךוּבילאומש ,ןעגנַאזעג עשילּביּב עסיורג יד ןיא ,תודועס יד רעגייטש ַאזַא

 ריא טנעק ץרעװ ערעדנַא ןיא ןוא ךוב:םיכלמ ,(לטיּפָאק ןטסטנעָאנ טעד ןיא

 ןּבעגעג טָאה ןעמ זַא ,ןּבירשַאּב ֹוזַא ךיוא ןגיניק יד ייּב טײצלָאמ ַא ןעגיטעג

 גטסולגעג טָאה ץרַאה "עייז ליפיוו שיפ ןוא רעניה ןסע וצ ןדלעה יד
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 טּבילַאּב קרַאטש ןעװעג זיא טנַארּבעדליה ןוא ןרעּב ןופ ךירטיד רעסיוא

 ַאזַא ןגעװ טינרָאג ןדיי רימ ןסײװ טגיײה .סוטרַא גיניק םעד ןופ עמעָאּפ יז
 רָאי טרעדנוה ײװצ טימ ךָאנ רעּבָא ;טינ ןעמָאנ םעד וליּפַא ןעק ןעמ ,גיניִק

 טלָאװעג טָאה ןעמ ןעװ ןוא ,ןעמָאנ םעד טסואװעג ךי רעדעי טָאה קירופ

 םיא יב :ןגָאז ןעמ טגעלפ ,ץנַאלג טימ ךיז טריפ רע :םענײא ףױא ןגָאז

 ןרע יא רעוו ,ףיוה ןיא ןסוטרַא גיגיק םייּב יו יֹוזַא ןיא בוטש ןיא

 זיא סָאװ ,קלָאפ םענעי ןופ ,ןט לע ק יד ןופ רָאג רע טמַאטש ןעמַאטש

 ,ןעמונעגנייא סָאד ןּבָאה רעדנעלגנע עקיטגייה יד רעדייא דנַאלגנע ןיא ןעוועג
 רעקילדנעצ ןטכַאלפעגפיוגוצ ךיז ןּבָאה (רוטרַא רעדָא) סוטרַא גיגיק טעד טימ
 עטסערג יד ףױא ךיז ןּבײלק שיט ןקידכעלייק ןייז םורַא ,סעדנעגעל

 ןּבָאה ייז סָאװ ןטייקשידלעה יד ןגעװ ייז ןלייצרעד ָאד ןוא ,ןרלעה ןוא רעטיר
 ןפױא טרעדנַאװעגרעּבירַא דנַאלגנע ןופ ןבָאה סעדנעגעל יד טָא .ןָאטעגפָא

 .ײז ןעגיײז ןדי וצ ךוא .רעקלעפ עלַא ייּב יז ןעניפעג רימ ןוא ,טנעגיטנָאק

 המלש זַא ,ןבעגרעּביא "ךוּביםיכלמ, רעזדנוא ןופ רעטכיד רעד רעגײטש 8 ףרַאד טָא 1
 ;ז ,ה ,א םיכלמ קוספ רעד זיא'ס) טַאנָאמ ןײא רערעדעי ןסע טקישעג םיא ןּבָאה ןרַאװ סכלמה
 יא סָאד רע טיג ,("רבד ןרוצי אל ושדח שיא המלש ךלמה תא הלאה םיבצנה ןלכלכומ
 | ;רזַא רע

 ,שיט ןעד ןטזייפש איד ןרעה ןטלעמיג רוט איד !גוא
 "שיו ךָאנ רניוה רדיו טליגנמ רע טינאמ ןייא ףכילקיא

 גרובסגיוא קורד ןטשרע םעד תמחמ ,1558 עקָארק עגַאגסױא רעד טיול סָאד ףיטיצ ךיא
 .טנָאה רעד ײפ טיג ךיא בָאה 9
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 1597 עקַארק ,"ןרעּב ןופ ךירטידח ןופ לטייז עטצעל סָאד

 (קעטָאילּביב רעשיכולמ רעגעכגימ רעד ןיא םוקינוא)

 ךוּבלאומש ןופ די:בתּכ רעגרוּבמַאה םעד ןופ לטייז עטצעל סָאד

 ("אויל, טרָאװ סָאד ךי טעז גער ןקניל םײב תרוש רעטירד רעד ן'א)
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 65 ףיוה טעסוטרַא גיגיק ןופ השעמ

 רעגרוּבמַאה רעד ןיא .?דנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענייז ייז ןוא ןעגנורדעגנײרַא
 רעגניז רעד ןכלעװ ףיוא ,טּפירקסונַאמ ַא ןַארַאֿפ ןיא קעטָאילּביּב רעשיטָאטש
 .ער ןעק ןעמ ;יטנװָא ןדעי ןלעטשּפָא ךיז לָאז רע ואו טנכײצעגנָא ךיז טָאה
 רימ ,ןטנװָא יירד ףיוא טנכערעגסיוא ןעװעג זיא עמעָאּפ עצנַאג יד זא ,ןטנעכי
 קרעוו םעד ןגעוװ גנולעטשרָאפ לקיטש ַא רעּבָא ,גנַאל ױזַא ןעיצ טיג ָאד ןלעװ
 .ןבָאה ןעמ געט

 עטסנעש יד ןבײלקפױא ךיז ןגעלפ סוטרַא גיניק םעד ןופ ףוה םייּב
 ײז וו גנַאל ױזַא טסעג עטגײלעגנָא ןעװעג טרָאד ןענייז עלַא ןוא ,רעטיל
  ןא ןרָאװעג זיא .ןשטנעמ עייג ןעמוק ןגעלפ קידנעטש ,ןּביילב טלָאװעג ןּבָאהי
 טָאה ןעמ רעדייא ןסע םוצ ןצעז טיג גָאט ןייק ךז רָאט ןעמ זַא ,אופ ריפנייא
 ןענַאטשעגפױא ןיא ןעמ זַא ,ןפָארטעג ךיז טָאה לָאמגײא .סיינ סעּפע טרעהעג
 .כָאנ ,טײצגָאטימ ןרָאװעג זיא סע .ןעוועג טינ זיא סײג ןייק ןוא ירפ רעד ןיא
 טגײלעג עלַא ךיז ןּבָאה עקירעגנוה ,ָאטיג ןיא סײג ןײק -- טגװָא ,גָאסימ
 ;ענעגָארטעצ ןענַאטשעגפױא ןעמ זיא ןגרָאמ ףױא ,טכענק ןוא ןרָאה ,ןֿפָאלש
 ןעמ טָאה לָאמַאטימ !טינ ךַאז ןיק רעטייו טריסַאּפ רעמָאט ןעפ סו סָאװ;
 ַא טײטש סָאלש סעסֹוטרַא גיניק ןופ רעהמ םעד רַאפ :הרושּב ַא טגָאזענמ
 רע :רע טגָאז ,םיא וצ סיֹורַא יז זיא ,ןיגיניק רעד טימ ןדײר ליװ ןוא רעסיד
 יז :השקּב ןײא ריא וצ טָאה רע ןוא ,סָאלש םעד זיּב געט ךס ַא ןטירעג סָאק
 םיא ױז טָאה .תנתמ ַא רַאפ לטרַאג םעגרעדליג ַא םיא ײּב ןעמענוצ לָאז
 .רעביא ןױש טעװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע רָאג ,קיניײװעניא ןטעבעגנײרַא
 טָאה יז .חבושת ַא ןיגיניק רעד ןופ ןעמוקַאּב טעװ רע זיִּב ןסיורד ןיא ןטרַאװ
 ןיא קירוצ קעװַא ןוא לטרַאג םעד ןעמונעג ,ןגרָאמ ףױא טגיילעגּפא סָאד
 טָאה ןעמ ןוא ,סייג ַאזַא ןַארַאפ זיא סע סָאװ ,טיירפרעד ךיז ןּבָאה עלַא ,טָאלש
 | | .תדועס רעכײר רעד וצ טצעזעג ךעליירפ ךיז:

 ןופ טאר ַא ןפורעגפיוא גיגיק רעד טָאה ירפרעדניא זלַאּב ןגרָאמ ףיוא
 :וצנָא ןיגיניק רעד ןבױלרעד רע לָאז יצ ,טגערפעג ןוא רעטיר עטסע3 ענייז
 ,ןײּבַאג ,רעטיר ַא רענייא רָאג ,ָאי וַא טגָאזעג ןּבָאה עלַא .הנתמ יד ןעמענ
 :טרעפטנעעג רע טָאה ײ?וד ןוא ,ונח 1 גיניק רעד טגערפעג םיא טָאה ,ןגיוושעג סָאה
 ךַאנ ךיא לָאז סָאװ ָאט ,גנונײמ ןייא יב ןענײז עלַא זַא ,ךָאד עז ךיאק

 ף"ד שילגנע ןיא קרעװ לעיצעפס ַא טסַאפרַאפ טָאה ןַאמָאריסוטרַא ןשידי םעד ןגעװ '
 םעד ןגעװ טָאה סנטצעל ,(43 ,42 * ןעלּפַאטש ןיא המישר:ךוטַארעטיל רעד ןיא עז) יודנֲאַל ,ל
 טכַארּבעג ךוא טָאה רעכלעװ ,'יוכו ןַאמָאר ןשידייײטלַא ןגעװ, ןייז ןיא קירע סקַאמ ןפירשעגבַאג
 זיא ןַאמָאריסוטרַא ןופ ךייבתּכ רעטירד ַא .ןדייבתכ רעגרוּבמַאה יד טיול ןגוצסיוא- טרעטערג-
 םעד ןופ גנוטעצרַאַאּב ַא ןַארַאפ זיא םעד ץוחַא {(/11 לטיּפַאק ךוּב םעד ןיא עז) שזדירבמלעק ןיא ןַפרַאפ
 48 תהא 710 יּפַאק םעד ןגעװ עז ןַאמיר אֹוַאטָא ןיא ה"ד ,"ךוביאבב ןוגינב, ףָאטש טעגעגייא

 ,קירע .מ טכַאמצג םַאזקרעמפיוא טָאה ףיורעד *

 ,8 טטכישעג-רוטַארעטיל עשידיי
 ו
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 ףיאפ :טרעפטנעעג רע טָאה ,רעטײװ טגערפעג םיא טָאה ןעמ ןעװ רָאנ ײ!?ןדער
 =יק ןייז ןוא סוטרַא גיניק ;ןעמעננָא טינ הנּתמ יד ףוַאד ןיגיניק יד זַא ,ןיימ

 ."ןעמענ טינ רעּבַא ,תונתמ ןבעג ןענעק ןיג'ג

 .טלַאה ךיא רעּבָא ,רענייא וליפַא טזיּב ודח : ןפורעגּפָא ךיז גיניק רעד טָאה
 ר"ר טימ

 לטרַאג םעד ןגָארטּפָא לָאז יז זַא ,ןיגיניק רעד טגָאזעגנָא ןעמ טָאה
 .,ץפח ןרעייט ַאזַא ןּבעגקעװַא זומ יז סָאװ ,ןסָארדרַאפ קרַאטש טָאה ריא ,קירוצ

 ,ןלַאפרַאפ רעּבָא

 רע ןעװ .רעױמ ןּבעל ןסיורד ןיא טרַאװעג ץלַא ךָאנ טָאה רעטיר רעד = |

 ףע :טכַארּבעגפױא ךעלקערש ןרָאװעג רע זיא ,גָאוּפָא םעד טרעהרעד טָאה

 רעד ןַא ,טרעדָאפעג טָאה רע ןוא ןגנוקידײלַאּב רעד רַאפ ןעמענ המקנ זוכ

 -ַא ףיוא םיא טימ ןײגסױרַא לָאז ,הצע יד ןסוסרַא ןּבעגעג טָאה סָאװ ,רעטיר

 לָאמניײק ללכּב רעטיר ַא ךיז טגָאז לגנַארעג ןטגיילעגרָאפ ַא ןופ ,ףמַאק=ײװצ

 גיניק םעד ןשיװצ רעטסקיטכעמ רעד ,ןײבַאג ךָאנ טדער רעװ ןוא ,ּפָא טינ

 .,דרעפ ןקרַאטש ןיז ףױא ףמַאק םוצ סױרַא דלַאּב ןיא רע ,ןדלעה סעסוטרַא |

 לָאמסָאד רעּבָא .רעױמ רעד ןופ טקוקעגוצ ךיז טָאה ףיוה רעצנַאג רעד ןוא

 ,טגיזאב םיא טָאה רעטיר רעדמערפ רעד ;ןרעקרַאטש ַא ןפָארטעג ןיײּבַאג טָאה

 שיק טעד טָאה סָאד .ךיז טימ ןעמעגטימ םיא זופ רע זַא ,טגָאזעג ןוא ןדנוּבעג

 טימ ןגעװּפָא ןעניײּבַאג טעװ רע זַא ,טגײלעגרָאפ טָאה רע ;ןָאטעג ייוװ טוג גינ

 ןדנוּבעגוצ טָאה רע .ןרעה טלָאװעג טינ טָאה רעדמערפ רעד רעּבָא ,דלָאג

 .קעװַא ןוא סנטייוורעדנופ ןעמעלַא טימ ךיז טנגעזעג ,לטָאז ןייז וצ ןענײּבַאג

 ַא ןיא ןעמוקעג ןענייז יז ןענַאװ זיּב ,טכענ ןוא געט ןטירעג ןענייז יז

 טרָאד זיא ץלַא :ןעזעג טינ סגױזַא לָאמנײק ךָאנ טָאה ןייּבַאג סָאװ דנַאל

 .עקיזָאד סָאד זיא סנעמעווע :ןיײּבַאג טגערפ ,רעּבליז ןופ ןוא דלָאג ןופ ןעוועג

 :עג רימ וצ ,גיניק רעד ָאד ןיִּב ךיאפ :רעדמערפ רעד טגָאז "!דנַאל עכייר

 רעטיר םעד טָאה רע קרַאטש יװ ןענַאטשרַאפ ןייּבַאג טָאה ,"ץלַא סָאד טרעה

 .רָאנ .טולּב טימ ןייז םקונ ךיז.טעװ רענעי זַא ,טניימעג טָאה רע ןוא ,טקידײלַאּב

 סטכעלש ןיײק ריד לעװ ךיאש :טגָאזעג ןוא ןדנוּבעגּפָא םיא טָאה גיניק רעד

 רָאנ ,ףיוה סעסוטרַא וצ קירוצ ןרָאפ ןיוש וטסנעק ,וטסליװ רעמָאט ןוא ,ןוט טיג

 וא גנוי זיא יז .רעטכָאט ןיימ טימ הנותח ּבָאה :ןַאלּפ ַא ריד רַאפ ּבָאה ךיא

 "ףיא רעּבָא .ריא ֹוצ ךיז ןענעכדש ןצנירּפ ןוא רעטיר רעגנילדנעצ ןוא .,,ןייש

 וטרַא ןיא היד ןופ טלַאה ןעמ יװ ןעזעג ּבָאה ךיא לײװ ,ריד ןּבעג יז ליו

 ."ףיוה סעס

 טעװ יצװ :טגערפעג טָאה רע רעּבָא ,ןדירפוצ ןעוװעג סיוועג זיא ןיײּבַאג

 5} ;ביניק רעד טרעפטנעעג טָאה ,סייה ךיא סָאװ ןוט טעװ יז ,ָאיז "?ןלעװ יז

 ,"לבש ןיימ ףיוא ךיז טזָאלרַאפ

 ,ץַאלַאּפ טעגיישרעדנואוו םעד ןיא ןײרַא ןענייז ייז .ןעוװעג זיא ױזַא ןוא

 =ַעג רעטָאפ רעד טָאה .רעטכָאט עניישרעדנואוו סגיניק םעד ייז ֹוצ סױרַא זיא
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 =עג םיא טסליװ ,ןַאמ ַא רַאֿפ רעטיר םעד טכַארּבעג ריד ךיא ּבָאה טָאװ : טגָאז

 טוג זיא סָאד ןַא ,טניימ ריא בוא :ןיסעצנירּפ יד טרעפטנעעג טָאה ,ָאװ "?ןעמ

 !ןעמונעג רעיורב-ריּב ַא ןליפַא ךיא טלָאװ ,יוזַא

 ןצנַאג םעד טימ הנותח ַא טעװַארּפעג ןוא טרַאװעג גנַאל טינ טָאה ןעמ
 ןוא ,ױרפ רענייש ןוא רעגנוי ןייז טימ ךעלקילג ןעװעג ןיא ןײּבַאג ,ץנַאלג

 ןיאח : טנָאמרעד ךיז רע טָאה לָאמגייא רעּבָא .טלעפעג טינ ךיוא םיא טָאה דובּכ

 ךָאד ןזומ יז ,ןעשעג זיא רימ טימ סָאװ ,טיגרָאג ךָאד ןעמ סייוו ףיוה סעסוטרַא

 ןוא ןיהַא קעװַא ךיא זומ ,טכַארּבעגמוא ךימ טָאה רעדמערפ רעד זַא ,ןעגיימ

 סָאד טָאה רע ןעװ ,"טכיירגרעד ּבָאה ךיא הלודג ַא רַאפ סָאװ וצ ,ןגָאזנָא ייז
 ןעועג טינ ןיא ןײּבַאג רעּבָא ;ךיז רעסיוא ןרָאװעג יז זיא ,ּבײװ ןייז טגָאזעג
 ףיוא ןזיװַאּב רָאנ טָאה יז ,ןדירנייא סעּפע ךיז ןזָאל סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ

 ךיא לָאז ױזַא יװ ,ןוז ַא ןעניוועג ךיא לעװ רעמָאט ןואפ :םיא ןגערפ וצ ךיג
 רעטלַא רעד ןיא) טרעפטנעעג רע טָאה ,"טליוו וד יווח "?ןּבעג ןעמָאנ ַא םיא
 ,ץטליו ודש רָאנ ,יטסליוו ודװ טיב טגָאזעג ןעמ טָאה ךַארּפש

 םיא ױ טָאה ,לגניי ַא טַאהעג עקַאט יז טָאה םֹורַא טַאנָאמ רָאּפ ַא ןיא |
 ןיא גנוי רעד ןעװ ,"טליוװדיווח ןּבעגעג ןעמָאנ ַא טרָאװ טרעטָאפ םעד טול

 ןיא ןענייבַאג ןופ ןוא רָאי ןציירד ןעוועג טלַא ןיוש זיא רע -- ןסקַאװעגרעטנוא

 ,רעטומ רעד יב טגערפרעד ךיז רע טָאה -- ןעװעג טינ סורג םוש ןייק ךָאנ

 ןומ רע :סנייז ףיוא ןענַאטשַאּב ןיא ןוא ,ןעמוקעגניהַא זיא רעטָאפ רעד ואוו
 .רַא גיניק וצ ןעמוקעג טליוװודיװ זיא ןשינעלגָאװ עגנַאל ךָאנ ,ןכוז םיא ןרָאּפ

 :ַאג ןּבעגעג םיא טָאה ןעמ ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג ןעמעלַא זיא רע ,ףיוה סעסוט

 =עג גנוי רעד זיא ןעניײּבַאג .טסנֹוק רעשרעטיר רעד ןיא רערעל ַא רַאפ ןענייּב

 ,זיא רע רעװ טגָאזעגסױא טינ טָאה טליווודיװ רעּבָא ,ןצרַאה םוצ רעייז ןעוו

 ןשינעגעגַאּפ עטסגדײשרַאֿפ יד טימ ,השעמ יד רעטייװ ךיז טייג ױזַא טָא

 רע רעכלעװ טימ ,לרָאל הלּכ ןיז רַאֿפ ןוא ןטליװּודיװ רַאפ ,ןענייּבַאג רַאפ

 תוישעמ עכלעזַא ןופ ןּבָאה סעדייז-רעטלע ערעודנוא זַא .הנותח ךעלדנע טָאה

 טנייה ךָאנ ןענייז סעטכישעג יד ;ןײטשרַאפ טוג ץנַאג ןעמ ןעק ,טַאהעג האנה

 ײז ןּבָאה סָאװ ?טרַאעג ױזַא טמורפ יד סָאד טָאה סָאװרַאפ רעּבָא .עװַאקישט

 ןכירטיד ןגעװ רעכיּב עשירַאנװ יד ןגעק ןצילּב ןוא ןרענוד טרעדיילשעג ױזַא

 | ײ?ןטנַארּבעדליה ןוא

 טונימ ןייא ףיוא שטָאכ ןלָאז ןשטנעמ ןַא ,טלָאװעג טינ ןּבָאה םינבר יד

 ןיא ןדיי םעד ןעניגרַאפ טלָאװעג טיג טָאה ןעמ ,תווצמ ןגעװ ןרעלק ןרעהפיוא

 .ןוא ןוז לסיב ןײלק סָאד וליפַא ךַאד ןקירעדינ םעד רעטנוא לסעג ןגנע ןייז

 .טכַארּבעגנײרַא ןּבָאה רעדיל עשרעטיר עקידלושמוא יד טָא סָאװ ,ךיירפ
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 זיא רעקירָאטסיה:רוטַארעטיל עיינ ערעזדנוא ןופ טעּברַא:שרָאפ רעד ייּב

 :ױעד ןעמ ףוּב-לאומש סָאד ןיא סָאד ;טייז ַא ןָא ןייטש ןּבילבעג קרעװ ןייא

 ץעגרע ןיא טעװ ריא רעּבָא ,רעטרעװ רָאּפ ַא םעד ןגעװ טגָאז ןעמ ,סע טנָאמ

 ָאד ןלעװ רימ .עמעָאּפ רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ ערעטיירב ןייק ןעניפעג טינ

 סָאד וַא ,רעכיז ןיא סָאד רָאנ ;ןופרעד הּביס יד זיא סע סָאװ ,ןכוז ןייג טינ

 יא ,םענרַאפ ןייז טול יא םירָאװ ,גנולצַאּב ַאזַא טרעװ טיג סיוועג זיא קרעוו

 טנַאװײחרומ רעד ןיא ןייטש סע ןומ רעטקַארַאכ ןייז טול יא ,םרָאפ ןייז טול

 ,רוטַארעטיל רעטלַא רעזדנוא ןופ

 ןדיי ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעשירַארעטיל רעזדנוא ןופ רעשרָאּפ ערעטלע יד

 ּבײהנָא ןופ ;ךוּבילאומש ןטימ טריסערעטניא דָארג ךיז ןּבָאה ,ןדיי:טיג ןוא

 ערעסערג ןיא עטנרעלעג ןצפופ רשפא ןּבָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ןזיב ןט8

 ?ּפָארַא לָאז ןעמ בוא רעּבָא .יעמעט עקיזָאדיד טרירַאּב ןטעּברַא ערענעלק רעדָא

 עטוג ַא ןבעגעג רעטשרע רעד טָאה רע) ןרעדיײנשניײטש ןסיורג םעד ןענעכער

 רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע עטקורדעג ןוא ענעּבירשעג ענעדיײשרַאפ יד ןופ המישר

 .רָאפ ענעי זַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד ,(ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענייז סָאװ ,עמעָאּפ

 יז זַא ןוא עקיטכיר יװ ןעגנולעטשטסעפ עשלַאפ רעמ טכַאמעג ןּבָאה רעש

 ןשינעדײרגײא ןוא ןתועט ןופ ץענ ַא טימ קרעװ סָאד ןטכָאלּפעגמורַא ןּבָאה

 210110-/ רעד ןיא .ףלָאװ ףָאטסירק ןַאהָאי טָאה ץנַאט םעד ןּבױהעגנַא

 סָאװ ךוּבײלאומש ןופ טּפיוקסונַאמ ַא ןגעװ .ַא"ווצ רע טלייצרעד "4608 108

 זוצ רע טיג גנוּבײױשַאּב ןייז ןופ ףוס טוצ ןוא ,ץיזַאּב ןייז ןיא טגָאמוַאּפ רע

 םעד ןופ רּבחמ רעד זיא ,ףוס םוצ טפירשפיוא םעד ןופ ןעז וצ זיא'ס יווש

 ספלָאװ גנולייטטימ עקיזָאד יד טָא ."גרוּבסנעגער ןופ עטיל ,יורפ ַא ענייא קרעוו

 :רעטעּפש יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעּביא עלַארטנָאק ןוא קיטירק םוש ןָא ויא

 יַאּב ןגעװ ךוּב ןייז ןיא גנילרעזיק רעגייטש ַא טָאה ױזַא ,ןפַארגָאילּביּב עקיד

 .סנעגער טָאט0 רעד ןופ עטיל יד טָא טנכערעגנײרַא ןעיורפ עשידיי עטמיר

 ענעגנַאג702 ןופ סנירעּבײרש עשידיי עסיורג יד ןשיווצ (ןרעייּב ןיא) גרוב

 :עגסױרַא בָא ?ַאטַאק רעגרוּבמַאה ןייז ןיא טָאה רעדייגשגייטש ,רעטרעדנוהרָאי

 .(150 ימונ װָאכָארָאּב) ןעגנולייטטימ יד ןיא קלאפ ,פ עז }



 09 ךובילאומש םעד םורַא ןתוצט

 טינ ןוא ןירעּבײרשרעּביא ןַא רָאנ אמתסמ ויא עטיל יד זַא ,גנוניימ ַא טגָאז
 רָאי טרעדנוה ייווצ עצנַאג קעװַא ןעגייז סע .עמעָאּפ רעד ןופ ןירעסַאפרַאפ יד
 םעד ןיא טקוקעגנײרַא ןײלַא טָאה טעלעּפרַאק װַאטסוג ןענַאװ זי ,ןפלָאװ ךָאנ
 .מַאה רעד וצ השוריב רעּבירַא טױט ספלָאװ ךָאנ זיא רעכלעוו ,טּפירקסונַאמ
 ןַא ,טייקרעװש םוש ןָא טלעטשעגטסעפ ןוא ,קעטָאילּביּב רעשיטָאטש רעגרוּב
 ;עױַאטנַאפ ספלָאװ ןופ ףַאשַאּב ַא יװ רעמ טינ ןעועג זיא עטיל עצנַאג יד
 ."אווילװ רָאנ "עטילח טיג ךעלטייד ןוא ױַאלק טייטש טּפירקסונַאמ םעד ףיוא
 גנובײרש ערעטלע יד יװ רעמ טינ זיא סָאד !אווילח סנױזַא טגיימ סָאװ ןוא
 ןּבָאה ווָאכָארָאב .ּב ןוא ףיטש .ג יװ ,טּבײלװ ןעמָאנ ןשידיי ןרשּכ םעד ןופ
 רימ ,טּפירקסונַאמ םעד ףיוא טייטש חגרוּבסנעגער ןופ ּביילװ ָאזלַא ,ןזיוװעגנָא
 רעדָא רעסַאפרַאפ ןפיוא יװ םיא ףיוא ןקוק רימ ןפרַאד יצ ,ןעז רעטעּפש ןלעוו
 רימָאל עלייװרעד ;ךוּב,לאומש םעד ןופ רעּביירשרעּביא םעד ףיוא יװ זיולּב
 רעשידיי רעסיורג ַא ןגעוו ךיירפ יד סָאװ ,דָאש ַא רשפא זיא סע : ןריטַאטסנָאק
 ,טרעוו סעּפע ךיוא ךָאד זיא תמא רעד רָאנ ,ןרָאװעג ןענורעצ זיא ןירעלעטשטפירש

 נַאמ ןטייװצ םעד טימ ןעוועג ןיא שינעיײרדרַאֿפ ערענעלק ןייק טיג
 .ַאפ רעד ןיא גָאט ןקיטנייה ייּב ךיז טגיפעג רעכלעוו ,ךוב:לאומש ןופ טּפירקס
 ןלַאפעגנײרַא ןיהַא זיא רע ןענַאװ ןופ ןוא ןעוו ;קעטָאילּביבײלַאנָאיצַאנ רעזיר
 ןיא סָאװ ,ןעז וצ ןעװעג רעװש טינ ןיא סע .ךױ טכוד .טסואווַאּב טיג זיא
 טייז רעטשרע רעד ףיוא רימ ןענעייל ןגעװטסעדנופ רָאנ ;טיטש דיאבתּכ םעד
 | ;סָאװ טָא ןײטַאל ןיא ןּבירשעגוצ

 "ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןעגנולייצרעד עשהעטָאטח
 ןבעגעגוצ זיא ךָאנרעד ךלַאּב ןוא ,('8ט180 1801811086 |!מאסּה 80/182108)
 ;טפירשטנַאה רעדנַא ןַא טימ ,שיזיֹוצנַארפ ןיא

 טימ ןוא ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ,טּפירקסונַאמ רעװַאקישט רעד טָאװ
 .ַאב וצ ףיוא ,ןרעטָאט יד ןופ ןעגנולייצרעד ךיז ןיא טלַאה ,תויתוא עשינּבר
 ,?ןעיורפ יד ןענרעל

 רעדליוװ ַאזַא טימ : ֹוזַא טרָאפ זיא סע רעּבָא ,ןביילג וצ רעווש זיא סע
 ,לאומש ןופ טּפירקסונַאמ ַא רָאי טרעדגוה רַאּפ ַא ןיוש טגיל קיטסירעטקַארַאכ
 ןיא טקורדעג ויא סָאװ ,קעטָאילּביּב רעזירַאּפ רעד ןופ גָאלַאטַאק רעד ,ךוּב
 ַא ןיא סױא טגָאז ןוא השעמײעּבָאב עשרעטָאט יד טיִנ ןיוש טנָאמרעד ,6
 ןוא 'א לאומש ןופ גנוטכידרעּביא ןַאפ .דוס ןצנַאג םעד ןצַאז עצרוק רָאּפ
 םעד טָאה ןעמ רעּבָא *..,ןדוד ןוא ןלואש ןופ עטכישעג יד רעדָא ,'ב לאומש
 טימ ןּבָאה ןרָאטעּפָארּפ עשטייד ייווצ ןעוו ןוא ,טּבײלגעג טיג ךיוא גָאלַאטַאק
 .יל רעשידיי רעטלַא רעד ןופ ךוּב:טסקעט ַא ןּבעגעגסױרַא קירוצ רָאי רָאּפ א
 ַא אצמנב ןייז לָאז זירַאּפ ןיא זַא ,טנקייל עג טרָאד יז ןּבָאה ,רוטַארעט
 :עג יײז ןבָאה ,תועט ַא סָאד יא אמתסמ ,:ךוּב-לאומש םעד ןופ טּפירקסונַאמ

 ,949 יז ,ןַאמציײל:קרעטש *



 ךוּב-לאומש סָאד 50

 עמוקלופ ַא רימ רַאפ טגיל סָאד ּביײרש ךיא ןעװ טנעמָאמ םעד ןיא .טנקסּפ

 עז ךיא ןוא ,דיאבתּכ םעד ןופ (ןטײיז 426) רעטעלּב 213 עלַא ןופ עיפַארגָאטָאפ

 ןעמ ןעק גנורעפטנערַאפ ןיא רָאנ ,טַאהעג תועט ַא טָאה סע ר עוו ,שוריפּב

 רעד ןיא ךוּב רעיײז ןּבירשעג ןּבָאה יז : ןרָאסעּפָארּפ ייווצ יד רַאפ ןעניפעג

 *רעכיּב יד וצ טירטוצ ןײק טַאהעג טינ טָאה שטײד ַא ןעװ ,גירק ןופ טייצ

 ,ןירַאּפ ןופ תורצוא

 ןעמ רָאנ ,טריטסיסקע- טפירקסונַאמ רעוירַאּפ רעד סָאװ רָאנ טינ ,ָאי

 יא רע לייװ .רעגרוּבמַאה רעד רעדייא רעקיטכיוװ ךָאנ זיא רע זַא ,ןגָאז ןעק

 .בתֹּכ רעגרוּבמַאה םעד ןיא סָאװ טייצ רעד ןיא ,:רעקידנעטשלופ ַא ןצנַאגניא

 .ףוס רעד יא ּבײהנָא רעד יא טלעפ ךי

 סָאװ ,גירקי ןטניט יד למור םוצ ןרעװ טנָאמרעד ךָאנ ףרַאד ךעלדנע

 ייווצ ןשיװצ קירוצ קיצפופ ןוא עכעלטע רָאי ַא טימ ןרָאװעג טריפעג זיא

 סָאװ ןיא ,םעד ןגעװ ,עשָאג ןוא עקנרַאצ ןרָאסעּפָארּפ עשטייד עטסואווַאּב

 ןיא יצ ,שידיי ןיא יצ ,ןרָאװעג ןּבירשעג ךוּב:לאומש סָאד זיא ךַארּפש ַא רַאפ

 זיולּב טנַאקַאּב ןעועג טלָאמעי יא ךוּבלאומש ןופ סָאװ ,זיא השעמ יד ,שטייד

 :לָאגניא ןיא טקורדעג ,ךוּב ַא ןַארַאפ זיא סע ןוא ,1612 לעזַאּב עּכַאגסױא יד

 *עגּפָא ןיא עמעָאּפ עצנַאג רעודנוא ןכלעו ןיא ,1862 ןיא (ןרעייּב) טדַאטש

 רשפא סָאד ןיא יצ ,עגַארפ יד ןעװעג זיא ;תויתוא עשטייד טימ טקורד

 :רעּביא טסקעט םעד םעדכָאנרעד טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ,לַאניגירָא רעד לָאמַא

 ַאזַא ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא קימעלָאּפ יד .תֹויתוא עשידיי טימ ןּביױשעג

 רָאנ ,ןינע ןכעלטּפַאשנסיװ ַא ןגעוו טינ ןעגנַאגעג טלָאװ ָאד ךיילג ,ןָאט ןפרַאש

 ןסײװ טנײה .ףמַאקײלַאװ ןקיציה ַא ןיא ןטַאדנַאמ רָאּפ ַא ןסײרסױרַא ןגעוו

 יגירָא רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,עשָאג ןעוועג זיא טכערעג זַא ,רימ

 עטקורדעג עשידיי יד ןענופעגסיֹוא טציא ןיוש זיא סע :שידיי זיא לַאנ

 *סיוא עשטייד יד רעכלעװ ןופ ,(גרוּבסגיױא ןיא טקורדעג) 1544 ןופ עּבַאגסיוא

 ,סוילימע סולױּפ דמושמ םעד ךרוד ןָאװעג ןּבירשעגרעּביא זיא 1862 ןופ עּבַאג

 *עלָאּפ רעד ןופ םיטרּפ עלַא ןלייצרעדרעּביא ָאד ןייג טינ רימ ןלעװ רעּבירעד

 :ןרעװ טלעטשעג זומ ןוא געמ ,ענײמעגלַא רעמ ַא ,עגַארפ ןייא רָאנ ,קימ

 ליפ ױזַא ןטכָאלפעגמורַא ןינע ןכַאפניײא ךרעיפל ַאזַא םורַא ךיז ןּבָאה סָאװרַאפ |

 ?םיתוטש ןוא ןזיירג

 =ָאמ עשידיי ןריגָאלַאטַאק םיּב ןעװעג זיא ןעמ םַאזקרעמפיוא טינ ןוא ןזָאלעגּפָא יװ }

 1866 ןופ גָאלַאטַאק רעזירַאּפ רעטנָאמרעדנּבױא רעד סָאװ ,ןופרעד ןעזסױרַא ןעמ ןעק ןטּפירקסוג

 ."רעטעלּב עכעלטע ּבײהנָא םוצ ןלעפ , ךוּב-לאומש ןופ טּפירקסונַאמ םעד ןיא זַא ,זדנוא טלייצרעד

 םוצ ןדנוּבעגנײא תועט יפילע 17 טַאלּב ןעמ טָאה זיולּב ,טינ ךַאז ןײק טלעפ ןתמא רעד ןיא

 .ןטימ ַא ןופ ןָא ךיז טּבײה טסקעט רעד זַא ,ןעמוקעגסיוא ןיא סע זַא יױזַא ,ּביײהנָא עמַאס

 וצ ַא ןעװעג םינּפַא ןיוש זיא ,תמא םעד|ןעניפעגוצסיוא ידּכ ,עמעָאּפ יד ןענ עייל ר ע בי א

 !"שטײד-שידײ, טימ ןקסע וצ טײצ סע טָאה רצװ ,אחריט עסיורג



 11 סעּבַאגסיוא ןוא ןטּפירקסונַאמ

 רעשלַאפ רעד ןופ ןעמונעג ךיז טָאה סָאד !:זיא רעפטנע רעד

 עפורג ַא ןשיװצ לָאמַא ןיא רעטלעלטימ ןיא זַא ,טלייצרעד ןעמ .עדָאטע

 ַא טָאה טע ןייצ ליפיוו ,םעד ןגעוו אּתגולּפ עפרַאש ַא ןעגנַאגעגנָא עטנערעלעג

 ַא ןוא ,ליפ ױזַא ןוא ױזַא זַא ,תויאר עקידלכש טכַארּבעג טָאה רענייא ,דרעפ

 ןעמ ,שרעדנַא ןייז רָאג ףרַאד ארבס יּפײלַע זַא ,טנרקחעג ךיז טָאה רעטייווצ

 רעד ןגעװ ןטכַארט ןוא ןרעלק רעדייא זַא ,םעד ףיוא ןלַאפעג טינ גנַאל זיא

 ײּב ןענעפע וצ ןעװעג רעסעּב רשפא טלָאװ ,שיטערָאעט ןוא טקַארטסּבַא ךַאז

 ןשיטסַאלַאכס ןכעלמעג םעד טימ ,ןייצ יד ןלייצרעּביא ןוא ליומ סָאד דרעפ ַא

 ןעװעג ויא יז ןמזילּכ ,גנושרָאפ,שידײ ערעטלע יד ךיוא ןעגנַאגעג זיא געװ

 5עג ןעמ טָאה סָאװ ֹוצ ,לארשי:ימכח יד ײּב ןוא ןשטייד יד ייּב טגעה יד ןיא

 ,עג טָאה ןעמ ןעװ ,לוּפליּפ ףיוא תופירח ןוא עיגרעגע ליפ ױזַא ןרטּפ טפרַאד

 ףוס ַא ןכַאמ לָאמ עלַא רַאפ לָאמניײא ןוא אפוג קרעװ יד ןיא ןקוקנײרַא טנעק
 | ?תוקפס יד ֹוצ

 קרעוװ םעד ןגעוו גנולעטשרָאפ ַא ןּבעג וצ וורפ ַא ןכַאמ ָאד ליװ ךיא
 ןוא סעגַארפ עשיפַארגָאילּביב עלַא ורוצ ןזָאל ךעלגעמ טײװ יװ לעװ ךיא ,אפוג
 ןופ ,עמעָאּפ רעד ןופ טלַאהניא םעד ןופ דליּב ַא ןלָאמוצסױא ןעז רעסעּב
 קרעװ סָאד רעכלעװ ןיא ,הביבס רעד ןופ ןוא טייקכעלנעזרעּפ סרּבחמ םעד
 ןופ המישר ַא ןבעגוצ ךיא לעװ ןגעװ גנוריטנעירָא ןופ זיולּב .ןעמוקעגפיוא זיא
 ,טגַאקַאּב ןענייז סָאװ ןטסקעט עטקורדעג ןוא עקיטּפירשטנַאה יד

 :ןדי:בתּכ ,8

 ,92 ימונ 'רבעה קעטַָאילּביּב רעלַאנָאיצַאנ רעזירַאּפ רעד ןופ דייבתּכ (א
 .בייטש יטַאק ,קעטָאילּביּב רעשיטָאטש רעגרוּבמַאה רעד ןופ דייבתּכ (3

 ' | ,88 'םוג רעדיינש

 :רָאּפ יפָארּפ םענעּברָאטשרַאפ םעד ןופ ץיזַאּב ןיא ןעוועג ,טנעמגַארּפ (ג

 | ,גגיצּפייל ןיא סעג

 ,1804 ?םועּפַארעס/ ןיא טּביירש רעדייגשנייטש .םַאדרעטסמַא דייבתּכ (ד
 גרָאּבעדערפ רעה ַא םעניא ייב ןעזעג רע טָאה 1844 זַא ,(427 טיל"דיי) 00 ז

 י"חת בָא זײט ןּביירש טקידנעעג ,ךוּב-לאומש םעד ןופ ייּכ ַא םַאדרעטסמַא ןיא

 טּבײרש ש"ש ,יול הדוהשגקעי ךרוד דנַאלָאה ןיא (018010) לַארג ןיא (1658)
 םוש ןייק רָאנ ;"ךוב:לאומש עטקורדעג סָאד אמתסמח זיא סָאד זַא ,ץרוק ץנַאג
 ?גיהַא יא י"ּכ רעד ואו ןוא ;טיג ךיוא ןוויטָאמ ןייק ,ןָא טינ רע טזייוו םיטרּפ

 .טסואווַאּב טינ רימ ןיא ןעמוקעג

 {סעּבַאגסױא עטקורדעג 8

 ,1544 גרובסגיױא (א

 ,21564---1563 עוטנַאמ ( 3

 יטלדנַאהַאּפ טוג ןעגייז סעגַארפ עשידָאטעמ ענעדיישראט ואוו ,249/ 1 ןַאמצייליקרעטש טול ?

 ,רַאלּפמעזקע רעקילעפ ַא קעטָאילביּב רע שיטָאטש רעגריממאה רעד ןיא ןַארַאפ *
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 ,1578 עקָארק (ג

 ,1593 עקָארק (ד

 ,1609 גָארּפ (ה

 ,1612 לעזַאּב (ו

 ךעמוקעגניהַא זיא ,ד ,רענייא עכלעוו ןופ) ןדיײבתּכ 4 סע טסייה ןעמַאזוצ

 .סעבַאגסױא עטקורדעג 6 ןֹוא (ןיחואוו טסייוו רעוו

 ְןַא ןיא ןטסקעט יד ןשיװצ ןעגנויצַאּב עקיטייזנגעק יד ןגעוו עגַארפ יד

 םָאד רימ ןזָאל ָאד ;גנושרָאפסױא רעשיטירק רעקידנעטשּבלעז ַא רַאפ ןינע

 | | ,יטייז ַא ןיא ןצנַאגניא

2 

 ?רעּביא טיִג סע :טלַאהניא ןטיול ןעמָאנ ןייז טגָארט ךוּבײלאומש סָאד

 טלַאהניא םעד ןזרעפ עשידיי ןיא ,ך"נת ןיא יװ רדס ןקיבלעז םעד ןיא ךרעּב

 =רופיס םעד ןּבעג וצ קיטיינ טינ ָאזלַא ןיא סע 'ב לאומש ןוא 'א לאומש ןופ

 יא םעד ןליײצרעדרעּביא ןסייה טלָאװ סָאד לייוו ,עמעָאּפ רעד ןופ השעמה

 ךענעכערּפָארַא ןלָאז וימ בוא .םירפס עשילּביּב ייווצ עטגָאמרעד יד ןופ טלַאה

 ףימ ןענעק ,דייר ֹוצ ןעמוק דלַאּב טעװ סע עכלעװ ןגעװ ,4 -- 1 סעּפָארטס יד

 ך"נּת ןיא ןשינעעשעג יד ןופ עמעכס עלעלַארַאּפ ַא ןלעטשפיוא גנירג ץנַאג

 המחלמ יד 125--69 עטָארטס ;לאומש 68--9 עפָארטס :עמעָאּפ רעד ןיא ןוא

 ןלארשי רעּביא גיניק טרעװ לואש 173--126 עפָארטס ;םיתשלּפ יד טימ

 ןָא ךז טּבײה 286 עפָארטס ײּב .רעטייוו ױזַא ןוא ןומע ךלמ שחנ 74

 טליּפ עכלעוו ,ךלמה דוד ןופ עטכישעג יד ,עמעָאּפ רעד ןופ ףָאטש:טּפוה רעד

 | ,ףוס ןזיב קרעװ סָאד סיוא

 ןריסערעטניא ןדנוא ןעק ךוּבילאומש סָאד זַא ,טינ טסייה סָאד רעּבָא

 .ך"נּת ןופ אליממ רימ ןסייװ טלַאהניא םעד לײװ ,ךַארּפש ןייז טימ ויֹולּב

 טינ וליּפַא ןוא גנוצעזרעּביא רעטושּפ ןייק טימ טינ ןוט וצ ָאד ןּבָאה רימ ,ןיינ

 יטסקעט ןשילּביּב םעד ןופ (בור סָאד טגָאז ןעמ יװ) עז ַארפַא רַאּפ ןייק טימ

 ןופ רדס ןוא טלַאהניא .גנוטעּברַאַאּב רעקידנעטשּבלעז ַא טימ רָאנ

 רעד טָאה זייוורעטרע רעּבָא ,ךנּת ןטימ ללּכ ךרדּב ןעמיטש גנוּבײרשַאּב רעד

 ןיא ,םירוקמ ענעדַײשרַאפ ןופ סיינ טכַארּבעגנײרַא ךוּב:לאומש ןופ רעטכיד

 .ןעגנורענימ ןוא ןּבָאגוצ יד טָא ןעוװעג רצקמ רע טָאה רעדיוו רעטרע ערעדנַא

 טסייג םעד ןריּפשרעד ןליוו רימ ּביױא ,ןעניפעגסיוא רימ ןוומ ך"נּת םעד יּבגל

 | ,עמעָאּפ רעד ןופ

 סיֹוא טמערופ סָאװ ,רּבחמ ןקידכיזרַאפ ַא טימ ןוט וצ ןּבָאה רימ ןעו

  ןענעקרעד ֹוצ רעגנירג סיועג זדנוא ןיא ,ףָאטש םענעגייא ןַא קידנעטשּפלעז

 יד ךיא לעװ ,טציא טיירג ךיא סָאװ ,ךוּב-לאומש ןופ עּבַאגסיױא רעשיטירק רעד ןיא 1

 ,תוכירַאּב ןעלדנַאהַאּב ןשינעטלעהרַאפ עשיטירקטסקעט עקיזָאד
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 ןופרעד רעּבָא ,גנופַאש ןייז ןופ ןוא טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ ןכירטשטנורג יד

 ןפרַאד ךוב-לאומש סָאד יו ןעגנוטעּברַאַאּב ענױזַא ייּב זַא ,ןעגנורדעג טינ זיא

 ןעװעטנורגרעד ךױא ךיז רימ ןענעק ָאד :קיטנעהּפָא ןוא דנילּב ןּביילּג רימ

 ֹוליפַא .געװ ןקיסַאּפ םעד רָאנ ןסייװ רימ בוא ,ןריפסיוא עטנַאסערעטניא וצ

 ףרוד ךרודַא טנייש ,שטַאטרַאּפ רעד יװ ױזַא םידאמ רעד ,רעצעזרעּביא ןַא

 טדער רעװ ;קרעװ ַא ןָא טוט רע ןכלעװ ןיא ,שובל ןקיכַארּפש םעיינ םעד

 רע וו ,קרַאטש ױזַא ןָא ודנוא טייג סָאד טיג ןוא .רע ט ע 3 רַא ַא ב ַא ךָאנ

 רימ ןלעװ עגַארפ רעד ףיױא) שידיי ףיֹוא ךוּבילאומש סָאד ןּבירשעג טָאה סע

 טּפעשעג טָאה רע ןענַאוו ןופ טינ ףױא ןוא (רעטעּפש ןלעטשּפַא ךיז

 ףױא סָאד זיא רעקירָאטסיה:טסײג ןוא:רוטַארעטיל ןרַאֿפ םגה ,תופסוה ענייז

 ,ןלעטשוצטסעפ ןיא ודנוא רַאפ עטסקיטכיװ סָאד .עמעט עװַאקישט ַא רעייז

 ןעוועג שדה מ ךובילאומש ןופ רצטכיד רעד טָאה סָאוו

 ?ַא ןַא ןכַאמכרוד רימ ןפרַאד וצרעד .ך"גת ןופ טסקע ט םעד יפגל

 םעד ןשיװצ ךײלגרַאפ ןעינעג ַא ןריפכרוד :דלודעג ךס ַא טרעדָאפ סָאװ טעּב

 ןעמַאװצ ,זדנוא טעװ סָאד ,ןוב:לאומש ןשידי םעד ןשיװצ ןוא לאומש רפס

 גנולעטשרָאּפ ערָאלק ַא ןּבעג ,םרָאפ רעד ןוא ךַארּפש רעד ןופ זילַאנַא ןַא טימ

 .קרעװ רעזדגוא ןופ תוהמ םעד ןגעוו

 =רַאפ םעד ןריפכרוד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןיג טינ רימ ןלעװ ךוּב םעד ןיא

 ײַאמ וצ ןעוועג טלָאװ סָאד ;ףוס ןויב ּבײהנָא ןופ ןטסקעט עדייּב ןשיװצ ךיילג

 =צ ןופ לייוו ,ךױא ליצ םוצ טכַארּבעג טינ טלָאװ ןוא רענעייל רַאפ קידרעט

 =נַאּב רעסעּב ךיז רימ ןלעװ .,עצנַאג סָאד ןעועג טיג ןעמ טלָאװ םיטרּפ ליפ

 ןכלעוו טימ ,ןהנינּפ ןוא ןהנח ןופ עטכישעג רעד טימ ,דָאזיּפע ןייא טימ ןענעג |

 ןלעװ ךָאנרעד ;ךוּנײלאומש סָאד ייס ,לאומש רפס רעד ײס ןָא ךיז טּבייה סע

 רעטרע עשיטסירעטקַארַאכ ערעדנַא ןופ ןכירטש עקיצנייא ןּבעגוצ וצרעד רימ

 ןַא ,רעגיטש םעד ףיוא ןכַאמ רימ ןלעװ ךיילגרַאפ םעד .עמעָאּפ רעזדנוא ןופ

 ןופ םיקוסּפ ענעדנוּבעגפיונוצ טלַאהניא ןטױל עסעלטע רעירפ ןּבעג ןלעװ רימ

 ןטסקעט עדיּב .עמעָאּפ רעודנוא ןופ סעפָארטס עקירעהעג יד ךָאנרעד ,ך"נּת

 ןיא ןוא שידיי ןקיטגײה רעזדנוא ףיוא גנוצעזרעביא ןַא ןיא ןּבעג רימ ןלעוװ

 ?ךגוא ןופ ךַארּפש עשיקנערפטלַא יד ןֹוא םוָאּפ עשילרעטסיוא יד ידּכ ,עזָארּפ

 רעד ןופ טײקרעװש יד טלָאװ טינַא :רעטש ןייק ןייז טינ ןלָאז עמעָאּפ רעז

 ,טלַאהניא םעד ןלעטשרַאפ טנָאקעג םרָאפ
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 -- א 'ּפַאק 'א לאומש ןיא רימ ןענעײל -- ;ןַאמ ַא ןעוועג זיא סע

 רעד הנקלא ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,םירפא גרַאּב ןופ ,םיפ'צ םיתמר ןופ

 ןופ ףוצ ןופ ןוז רעד ,וחות ןופ ןוז רעד אוהילא ןופ ןוז רעד ,םחורי ןופ ןוז

 =ַעג ןיא רענייא ןופ ןעמָאנ רעד ,רעּבײװ ייווצ טַאהעג טָאה רע ןוא ,םירפא
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 ,הנינּפ רעטייווצ ןופ ןעמָאנ רעד ןוא הנח ןעוו

 | .רעדניק ןייק טַאהעג טינ טָאה הנח ןוא ,רעד

 עצנַאג עמעָאּפ רעשידי רעד ןיא ןעמענרַאפ םיקוסּפ ייווצ עקיזָאד יד

 =עדנַא ןַא ָאד זיא לַאירעטַאמ םעד ןופ גנולײטרַאפ יד .0--7 ,סעּפָארטס יירד

 עצנַאג יד ןפרַאװעגסױרַא זיא סע :עשירעדליּב.שיטסירטעלעּב רעמ ַא ,ערה

 ןבעגעגוצ ןענייז רַאפרעד ,ןעגנולייטטימ עשיפַארגָאעג יד ןוא עיגָאלַאענעג

 טסקעט רעד זיא טָא ,ןענָאזרעּפ יד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ ןכירטש עיינ

 ןענייז גנוצעזרעּביא רעד ןיא ;סעפָארטס יירד יד ןופ גנוצעזרעּביא יד ןוא

 ג ;ָאטינ ך"נּת ןיא ןענייז עכלעוו ךוּבײלאומש ןופ רעטרע ענעי ןכָארטשעגרעטנוא

 טָאטש רעד ןיא המר וצ ןטייצ ןבלעז ןיא סאז ןונ 1

 .טאז ןעמיָא יד טכַאמ רעד ,הנקלא שיה רעד ןאמ ןייא

 ּבײל טענייז וצ טָאה הנקלא ןאמ גיבלעז רעד

 ,ּבייוו ייווצ וצ ןעמונעג הנינּפ ןוא הנה

 רעּביא רעטכיר ןעװעג ןזיא ילע תעּב) טײצ רעקיּבלעז רעד ןיא ןסעזעג זיא

 .ניק טַאהעג טָאה הנינּפ ןוא

 :צמירָא יד ןכַאמ טַאז טגעלפ סָאוו ,הנקלא ןַאמ ַא המר טָאטש רעד ןיא |לארשי

 ,הנינּפ ןוא הנח ,רעּבײװ יײװצ ןעמונעג טַאהעג ךיז טָאװ הנקלא רעקיזָאד רעד ,טייל

 ,ןָאטעג לָאװ ןוא ןָאש סָאװ יד הנח 5

 הנקלא ןאמ ריא טנוק ָאד

 םורפ יוװל ןייא סָאװ רע

 ןגארטעג םיא טימ טָאה ָאד

 .ןָאה ריא טימ דניק ןייק

 ;טדניפ ןּבירשעג סע ןעמ זא

 ,דניק ןעצ הנינּפ

 טימ טָאה הנקלא ןַאמ ריא ןענייפ ַא ןוא ענייש ַא ןעווצג זיא הנחה

 יוו ,יול רעמורפ ַא ןעוועג זיא רע ,רעדניק ןײק ןֹּבָאה טנעקעג טינ ריא

 ,רעדניק ןע צ םיא ןופ ןגָארטעג טָאה הנינפ ןביושעג סָאד טניפעג ןעצמ

 ;גָאל ןצרעה םענייז ןיא ענײשרעדנואו יד הנח 9

 ,גָאט ךָאנ טכאנ רעדיװ  ןסעגרָאפ טינ ריא טנוק רע

 ןיז ןָאטעג רע טָאה הנינּפ ּבייוו ןייז רעדיוו

 יד ןעװ הנח רעּביל רע טָאה ךָאנעד

 ןקַאּבעגנייא ןעוועג םיא זיא עניישרעצדנואוו יד הנהח

 ןוא גָאטייּב סיג ןסעגרַאפ טנצקצג טינ יז טָאה רע ,ןצרַאה ןיא

 ירָאג לָאמנייק הע טָאה הגינּפ ּבייוו ןייז ןגעק ןטכַאנייב טי

 טיג רעּבָא ,טרָאװ ייּב טרָאװ (12514 גרוּבסגיוא טיול) טסקעט םעד ָאד גנערב ךיא }

 יד רָאנ טינ זַא ,ןסיװ ןעמ ףרַאד סָאד םירָאװ .ךיא ריזינרעדָאמ עיפַארגָאטרָא יד ןתואב-תוא

 טינ ידכּב זיא ;גײלסיוא רעד ךיוא רָאנ ,ערעדנַא סנטײצרַאפ ןעוועג ןענייז ןעמרָאפ ןוא רעטרעוו

 ןפיוא רעטרעװ עשיקנערפטלַא יד ןגײלסיוא עלײװרעד רימ ןלעװ ןענעײל סָאד ןרעװׂשרַאפ וצ

 2נײה רעזדנוא ;(ט--ו ,ס--ָא) חסונ ןשיווטיל ןטיול ןעמ ףרַאד ןענעַײל .רעגייטש ןקיטנייה

 0 ןוא 8 ןשיװצ םינּפַא ןרָאװעג טדערעגסיורַא זיא (הדוקנ ַא ןָא א ןּבירשעג ָאד) תחתּפ רעקיט

 (2,153 יז ןעלּפַאטש עץ
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 5 הנינפ ןוא הנח

 .עג ביל רעמ ןהנח הצ טָאה ןגעווטסעצ דנופ רָאג ,ןָאטצג טשיג

 .5ז יורו טָא ה

 ,טייהנייא ןַא רעדיװ ןענייז (ז--ג) ך"נּת ןופ םיקוסּפ ףניפ עטסטנעָאנ יד

 :ײז ןענייז טָא

 טָאטש ןייז ןופ ןייא רָאי סיוא רָאי ןַאמ רעקיזָאד רעד ןייטשפיוא טגעלפ

 טרָאד ןוא ,הליש ןיא תואבצ טָאג וצ ןּברק ַא ןעגנערּב וצ ןוא ךיז ןקוּב וצ

 לָאמנייַא ןיא .סחנּפ ןוא ינפח ,ןיז ייװצ סילע ,טָאג וצ םינהוּכ ןעועג ןענייז

 וצ ןוא ּבײװ ןייז הנינּפ וצ ןּבָאג ןּבעגעג ןוא ןּברק ַא טכַארּבעג הנקלא טָאה

 לייװ ,לּפָאט ּבָאג ַא ןּבעגעג רע טָאה ןהנח ןוא .רעטכעט ןוא ןיז עריא עלַא

 ריא טָאה .טכַארט ריא ןסָאלשרַאפ טָאה טָאג ןוא טַאהעג ּביל ןהנח טָאה רע

 ריא ןסָאלשרַאפ טָאה טָאג סָאװ ןענרעצ ןכַאמ וצ יז ידֹּכ טציירעג יז ןילעזעג

 .טכַארט

 סטָאג ֹוצ ןייגפיוא טגעלפ יז ןעװ ;רָאי וצ רָאי ןופ ןייז טגעלפ ױזַא ןוא

 .ןסע טינ ןוא ןעגייוו יז טגעלפ ;ןצײר יז ענעי טגעלפ ,זיוה

 ָאּפ רעשידי רעד ןיא טמענרַאפ םיקוסּפ ףניפ יד ןופ ןכוּת רעד

 :עגײא רעד רעדיװ זיא גנַאג רעד .(18--10) סעּפָארטס ּבלַאה ַא טכַא עמע

 טָאה רעכלעוו ,ןסחנּפ ןוא ינפח ןגעװ ץַאז רענעקורטײשילָאקָאטָארּפ רעד : רענ

 טושּפ זיא ,טיג תוכייש ןייק הנינפ ןוא הנח ןופ עטכישעג רעקידרעטייוו רעד וצ

 ;ײרּברַאפ קרַאטש ןטנעמעלע עשיטסירטעלעּב יד ןעגייז רַאפרעד ;ןזָאלעגכרודַא

 {ֹוזַא ךיז ןענעייל סעּפָארטס יד .טרעס

 ,טכאדרעד טייקמורפ ןייא הגקלא ןאמ רעד טָאה ןונ 0

 ,טכארּב הליש ןייק סיא טימ טײל יד רע סָאד

 .ןראד רעפּפָא ןטכארּב ןֹוא ןגניג לגר םוצ יז סָאד

 ,ראד לגר םוצ ייז ןגניג ןכילרעי רָאי לא

 ןופ} ןשטנעמ יד לָאז רע זַא ,טייקמורפ ַא טכַארטעגוצ הנקלא ןַאמ רעד טָאה

 ;תונּברק ןעגנערּכ ןוא לגר םוצ ןייג ןלָאז ייז ,הליש ןייק ןעמענטימ עילימַאפ ןיז

 ,לגר םוצ ןיהַא ןייג יז ןגעלפ רָאי עלַא

 ,סאוו טייקילײה יד ָאד הליש טָאטש יד ןיא 1

 ,סאגראפ טינ רע סנייק ריא ;דניזעג םענייז לא טימ

 ןייװ ןעד רע קנארט ַאז ,טגידעג טעה טָאג רע ןעוו -

 ,ןייז ךעליירפ לָאמלא דניזעג םענייז לא טימ טלָאװ ןוא

 שעג ןצנַאג ןייז טימ ,טייקילייה יד ןעוועג זיא'ס ואוו ,הליש טָאטש רעד ןיא

 ,טָאג טגידעגּפָא טָא ה רע ןעוו .ןסעגרַאפ טינ רע טָאה ייז ןופ םענייק ןדגיז

 דניזע ג ןייז טימ טלָאוועג ןוא ןייוו סעד ןעקנורטעג רע טָאה

 | .ףעליירפ ןייז לָאמעל א -
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 ,ךניזעג ןייז טּבָאגאּב הנקלא ןאמ רעד ןוא
 ,דניק ןוא ּבייוו ,רעדנוזאּב סכעלקיא

 סאגראפ טינ רע סָאד ,ןגנוי רעד ךיז טסיילפ סָאד

 ,סָאד רע טעט םוראד ;טסעּב סאד לָאמלא הנח ּבאג ןוא

 ,רעדנוזַאב ןכעלטיא ,דניזעג ןייז וצ ןּבָאג ןבעגעג טָאה הנקלא ןַאמ רעד ןוא
 שרַאפ טינ סָאד לָאז רע ,טסיילפעג ךיז טָאה רעמורפ רעד ,רעדניק יד ןוא ןעיורפ יד

 ידּכ ,ןוט סָאד טגעלפ רע .עטסעּב סָאד ןבעג רע טגעלפ ןהנח ןוא ,ןסעג

 ןיילדניק ןייא םוא ןרעיורט טלָאז טינ יז סָאד 8
 ,ןייז ךעליירפ טלָאמלא  הנינּפ ןלעג רעריא טימ טלָאז ןוא = |

 /  טוג סאו ּבָאג הנח סָאד ,הנינּפ סָארדראפ סָאד
 ,טומ ריא סאוו קינרָאצ רָאג ;טסעּב סָאד לָאמלא טָאה ןוא

 ףיא טימ טוג ןייז דימּת לָאז ןוא עלעדניק ַא ףױא ןרעױרט טינ לָאז יז
 יז ןוא טוג ןעוועג ןיא ּבָאֹג סחנח סָאװ ,ןסָארדרַאפ סָאר טָאה ןהנינּפ .הגינּפ ןילעזעג

 .סעּכ ןיא קרַאטש ןעוועג ןיא יז ;עטסעּב סָאד לָאמעלַא טָאה

 ,ןגָאז רימ טסלָאז ודח :!ארּפש יז - ןילעג רעריא טעטָאּפש יז 4
 ,ןּבאנק ןענייד טפיוקעג טסָאה וד סָאװ ,ןילעג עּביל ןיימ ,הנח

 ;ןָאטשראפ ךימ ןָאל סָאד  ;ןעגיילק ןעד ןוא ןעסָארג ןעד

 ,ןָאג רערָאפרעה ךיוא ּבָאג רעדניק רענייד טימ טסלָאז וד

 ,הגה ,רָאנ רימ גָאז) :טגָאזעג ןוא ןילעזעג ריא ןופ טעּפשעג טָאה יז
 ,רעדניק עגייד רַאפ טפיוקעג וטסָאה סָאוו ןילעזעג עּביל ןיימ

 ,ַאב !ןייטשרַאפ וצ סָאד רימ ביג ןעניילק יד ןוא עסיורג יד

 .ךיוא רע דניק ענייד ןופ ןּבָאג יד זייוו

 ?ןגָארטנא ּבָאג ריא רעדניק ןיימ יװ ,וטסכיז 5

 !ןגָאז וצ טשינ דיירפ רענייק ןופ טסייוו וד

 ,טכארּבדנעלָאפ וטסיּב ָאז ,טסּבריטשעג ןונ וד ןעוו

 ײ!טכאדעג רעמ רעמינ ןוא ןסעגראפ טרעוו ןעמָאנ ןייד

 טסייוו וד ?ןּכָאג ערעייז ןגָארט רעדניק עניימ טס עז וד

 טציא טסּברַאטש וד ןעוו .דיירפ םֹוש ןייק ןופ ןגָאז וצ טינ ךָאד

 ןוא ןסעגרַאפ טרעוו ןעמָאנ ןייד ,ריד וצ ףוס ַא זיא ,קעווַא

 ,ןרעוו טכַאדעג טינ רעמ לָאמגבייק טעוו

 ;ליטש יז גייווש ךָאנעד ןוא הנח סָארדראפ סאד 6

 ,ליוו ןגָאז טינ סע ךיא הנקלא ןאמ םעניימז



 - הניגּפ ךוא הנה

 ,ןגָאז ריד ןופ רעבלאה ןאמ ןּביל םרעזנוא ךיא טלָאז

 ײ!ןגָארטױאפ טינ ס'ריד דרואוו רע  --.ןעיורט ןיימ סָאד ריד ביג ךיא

 יז טָאה ןגעווטסעדגופ רָאג ,ןסָארדרַאפ ןהגח טָאה סָאד

 ףלייצרעד טיג הגקלא ןַאמ ןיימ סָאד לעצוו ךיא) ,ןגיוושעג

 גָאז ,ריד ןופ טפלעה ַא ןַאמ רעזדנוא ןלייצרעד לָאז ךיא ןעוו

 טקבע שע ג טיג ריד טָאד טלָאוו רע זַא ,תונמאג ףיוא ריד ךיא

 ,טייראּב טסניד סטָאג וצ ןטרעקרעדיװ ןוג יז ןעוו 7

 טייז ריא וצ טלָאמלא הנינּפ ןילעג ריא

 ;ןָאדעג םעקינרָאצ ןיא ןליפ ָאזלא טײהכָאמש רעד

 ,ןָאה טיג ריא ראפ ור ןייק טנוק ןָאש ליפ יד הנח

 שעג ריא טגעלפ ,טסניד סטָאג ֹוצ טיירג סײנַארעביא ןעמוק ןגעלפ יז ןעוו
 ,םערַאל ןוא סעּכ טימ רעטרעוודנעש ליפ יֹזֲא ריא וצ ןגָאז לָאמעלַא תניוּפ ןילעז

 .טַאהעג טיג ור ןייק היא רַאפ סָאװה הגח עבגייש "יד זַא

 ;סייבראפ יז ןרָאצ ןריא .ָארפ טיג יז סאוו םוראד 8

 ,סײה ָאולא טגײװ יז .,ןעקגירט ךָאנ ןסע טיג טלָאװ יז

 יז .ןרָאצ ריא ןסיּברַאפ טָאה יז רָאנ ,טרעמוארָאפ ןעוועג יז ןיא רעבירעד
 ,טגייוועג סייה טָאה ןוא ןעקנירט טיג ןסע טיג טלָאװעג טינ טָאה

 ,(הי -- ח) םיקוסּפ || ןופ טײהגײא ןַא ך"נת ןיא טײג רעטציא

 סעּפָארטס טכַא יװ רעמ טיג םעד ןגעקטנַא ןעייטש עמעָאּפ רעזדנוא ןיא סָאװ

 םּתס טיג ויאס רעּבָא .(060 ןופ טפלעה עטשרע ןיּב 18 ןופ טפלעה עטייווצ)

 ָאד ךיז טזייװ גנולדנַאהַאּב רעצנַאג רעד ןיא דיישרעטנוא רעד ;גנוצריקרַאפ ַא

 ןטסקעט עדייּב ןיא זיא טעשזס רעד לייו רַאפרעד דָארג טלוּב ֹױזַא סױרַא

 ,רעכעלמעג רעד

 וטסנײװ סָאװרַאפ ,הנח :ןַאמ ריא הנקלא ריא וצ טגָאזעג טָאה :ן"גת

 ךיא ןיִּב יצ!קיטעמוא ץרַאה ןײד ןיא טָאװרַאפ ןוא טיג וטסע סָאװרַאֿפ ןוא

 טָאה יז יװ םעדכָאנ ןענַאטשעגּפױא הגח זיא !ןז ןעצ יװ רעסעב טיג ריד

 לוטש ַא ףיוא ןסעזעג זיא ןהֹּכ רעד ילע ןוא ,הליש ןיא ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג

 ײ טָאה ,רעטיּב ןעװעג זיא טימעג ריא ןוא ,לכיה סטָאג ןופ לדיטשייב םייּב

 :טגָאזעג ןוא ןָאטעג רדנ ַא טָאה יז ןוא ,רעייז טנייװעג ןוא טָאג וצ ןטעּבעג

 טסעװ וד ןֹוא ךיומטסניד ןײד ןופ ךײל יד ןעז טסעװ וד ּפיוא !תואבצ טָאג

 ןּבעג טסעװ ֹוד ןוא דיומטסניד ןײד ןסעגרַאפ טיג טסעװ ןוא ןעקנעדעג ךימ

 גָאט עלַא טָאג וצ ןּבעג םיא ךיא לעװ ,ןעמיוז ןכעלנעמ ַא דיומטטניד ןייד וצ

 ןוא ּפָאק ןייז ףױא ףױרַא טיג טעװ רעסעמרעש ןייק ןוא ,ןּבעל ןייז ןופ

 ןּבעגעג טכַא ילע טָאה ,טָאג רַאפ ןטעב וצ טרעמעג טָאה יז ןעוו ןעוועג ויאיס

 ןּפל עריא רָאנ ,ןצרַאה ריא ןיא טדערעג טָאה הנח ליה .לױמ ריא ףיוא
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 ילע טָאה רעּבירעד ;טרעהעג טינ ךיז טָאה לוק ריא רעּבָא ,טלגָאװעג ןּבָאה
 ןייז וטסעװ גנַאל יװװ :ילע ריא וצ טגָאזעג טָאה?.רוּכיש זיא יז זַא ,טניימעג
 ,ןינװ :טגָאזעג ןוא טרעפטנעעג הנח טָאה "!ןייװ ןייד ריד ןופ ּפָא וט ?רוּכיש

 קרַאטש ןייק ןֹוא ןייוו ןייק ,ךיא ןיּב טימעג טרעװשַאּב ַא טימ יורפ ַא ,רַאה ןיימ

 ץרַאה ןײס ןסָאגעגסױא ּבָאה ךיא רָאנ ,ןעקנורטעג טיג ךיא ּבָאה קנַארטעג
 ןיימ ןופ לי ;עקיטּפַאהקלַאש ַא ןיא דיומטסניד ןייד זַא ,טינ ןיינ .טָאג רַאפ
 .טנעעג ילע טָאה ."רעהַא ןיּב טדערעג ךיא בָאה סָארדרַאפ ןוא גָאלק סיורג
 ןנעג ריד טעװ לארשי ןופ טָאג רעד ןוא ,דירפ טימ יײגע : טָאזעג ןוא טרעפ
 ןײד לָאושװ :טגָאזעג יז טָאה ,"ןטעּבעג םיא ןופ טָאה ֹוד סָאװ גנוטעּב ןייד
 יז א געװ ריא קעװַא יורפ יד זיא ."ןגױא עניד ןיא ןח ןעניפעג טסניד

 .ֹזַא ןעװעג טינ רעמ ריא ןזיא םינּפ ריא ןוא ,ןסעגעג סָאה

 :זַא רעּביא סָאד טיג עכעָאּפ רעשידיי רעזדנוא ןופ רעטכיד רעד

 :ןגָאז ריד ליוו ךיא ,הנחח :הנקלא ןאמ ריא ךארּפש ָאד 8

 ?ןגָארט טסנָאק ןיילדניק ןייק וד סָאד טכעל טסניײװ וד

 טסבייוו וד ,ןגָאז סעּפע ריד לעוו ךיא ,הנח ;הנקלא ןַאמ ריא טגָאזעג טָאה

 עלעדניק ןייק ןגָארט טינ טסנעק וד לייוו ,רשפא

 ,הנינּפ ןילעג ןייד ןעוו ,רעּביל ךָאד ךיד ךיא ןָאה 9

 ,"ָארפ ןייז וטסלָאז םוראד ;טסעּבסָאד לָאמלא ריד ביג ןוא

 סא רעמ טינ ןעמ סָאד ויּב ,ןליטש ָאולא יז גייווש ָאד

 ,סאוו לודגןהֹּכ רעד ָאד ,לּפמעט ןעד ראפ גניג ןוא

 ,הנינּפ ןילעזעג ןייד רעדייא רעּביל ךיד ךָאד ּבָאה ךיא

 ןגיושעג יז טָאה ."ףעליירפ יז רעּבירעד ;עטסעּב סָאד דימּת ריד ביג'כ ןוא

 .ןעוועג זיא לודג:ןהֹּכ רעד ואוו ,לכיה םוצ קעװַא זיא ןוא ןסעגעגּפָא טָאה ןעמ זיּב

 ןָא למיה ןעד ךאז ןוא | ןגיוא ריא יז ּבוה ףיוא 0

 !ןָאק ןעניװעג ךיא סָאד ןפלעה ,טָאג רעה ,רימ טסלָאז ודי

 ןדרע רעד ףױא ןפאשאּב  ןדָאנעג ןענייד טימ טסָאה ֹוד

 .ןדרעװ ךױא ךימ זָאל ָאזא --רעדניק ןעניוועג טייל

 ףלעה. :למיה ןפיוא ןבעגעג קוק ַא ןוא ןגױא עריא ןָאטעג ּביײה ַא טָאה יז
 שא דָא נג ןייד טימ טסָאה וד .ןעניועג ןענעק לָאז ךיא ,טָאג רַאה ,רימ
 זָאל ָאט ;רעדניק ןעניוועג וצ ןשטנעמ דרע רעד ףיוא ןפַאש

 .יעביוזַא ןרעוו ךףיוא ךימ

 ךיירלמיה םענייד ןיא ןעד וטסָאה ָאז 1
 ;ךיילקיווייא ןּבעל ןוא ןעניועג דניק ןייק יד לגנע

 ,ןײמ ערעה רעּביל ,ןעניוועג דניק ןייק ךיא לָאז

 !ןייד לגנע יד זא ןּבעל קיווייא ךימ זָאל ָאז
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 שיוועג סָאוו ,םיכָאלמ למיה ןייד ןיא ןפַאש ַאצ טסָאה ֹוד

 טינ לָאז ךיא ביוא ןיא ,קיבייא ןבעל ןוא רעדגיק ןייק טינ ןעג

 ןבעל ךימ זָאל ָאט ,רעגיימ רַאה רעביל ,רעדניק ןייק ןעניוועג

 .םיכ ָאלמ עגייד יוו יוזא קיבייא

 ,ןבָארגאּב ןדרעװ לָאז ןוא ןברעטש ָאי ךיא לָאז 2

 --"!ןגָארט רעדגיק רָאפ ,טָאג רעה רעּביל ,ךימ זָאל ָאז

 ןטרָאק ךיז רע הנח וצ ,לודגיןהּכ רעד ךאז סָאד

 ,טרָאה טיג רע דײר ריא  ,ןלעגָאװ רע ךאז ןצפעל ריא

 רַאה רעּביל ,ךימ ןָאל ָאט ,ןּבָארגַאּב ןרעוו ןֹוא ןבױַאטש לָאז ױיא ביֹוא רָאב

 רע טָאה ,לודג;ןהּכ רעד ןעזעג טָאה סָאד -- "ורעדגיק ןגָארט רעירפ ,טָאג

 מָאה דייר עריא ,ןעלגָאװ ןֿפיל עריא זַא ,ןעזעג טָאה רע .ןהנח ֹוצ ןוטעג רעק ַא ךיז

 .טרעהעג טיג רע

 ,ןטיז רעד טינ סאוו ןטייצ ןּבלעז ןעד ןיא 8

 ןטיּב וצ גאלפ ןכילעמעג לּפמעט םעד ראפ טנעמינ סָאד

 ."ןייז ןעקנורט ןומ יורפ ידח ףיז םעגייז ןיא טכאדעג רע

 ח!ןייװ טיג יהלא טקנירט ןעמ ,ןָאגקעוװגיה טסלָאז ודח:ךארּפש רע

 רעצעמע זַא ,ןעמונעגנָא ןעוועג טיג ןיא ןטייצ עגעי ןיא

 ייב ןָאטעג רעלק ַא רע טָאה .טייהרעליטש ןייז ללּפתמ לכיה ןרַאפ לָאז

 םינ ןעמ טקגירט ָאד ,קעװַא ייגפ ו טגָאזעג טָאה רע .רֹוּכיש ןייז זומ יורפ יד זַא ,ךיז

 ?ןייוו ןייק

 ןטכאדאּב טכער טיג ס'טָאה ריא ,רעה רעּבילל :ךארּפש יז 4
 ,טפארבעג ףימ ןיא ןייוו ןייק גָאט םויד ןָא ןָאה ךיא

 ןןאמ רעטכעלש ןײא טרעײג ,איבנ ןייק ךָאד ריא טייז ןונ

 חוְוֲא רעפּפעש ןעגיימ |  ףייל טסָארג ןופ ףור ךיא

 םןייה ּבָאה ךיא .טרעלקַאב טוג טיג טָאה ריא ,רַאה רעכילק :טגָאזעג יז טָאה

 ,איבג ןייק טיג ךָאד טייז ריא .טַאהעג טינ לױמ ןיא ןייװ ןייק גָאט ןקיט

 ."ןרעפעשַאּב ןיימ וצ דיל סיורג ןופ ףור ךיא ;ןשטגע מ רעטושּפ ַא ראג

 --,ןאֹזנָא רע יורפ יד לודג-ןהּכ רעד ילע 5

 ;ךארּפש ריא וצ רע יװ ןרעה ןרעג ריא טכַאמ ןונ

 ןגָאז ןסײה ריד ךימ טָאה קיטכעמלא רעד טָאג

 ײ!ןגָארט ןיילדניק ןייא טסרעוװ וד ,זיוה םגייד וצ םייה יג

 ףיא טליוו ט ציא יורפ רעד ףױא ןָאטעג קוק ַא טָאה ןהכ רעד ילע

 ףרעקיטכעמלַא רעד טָאג :ריא וצ טגָאזעג טָאה רע סָאוו ןרעה סיוועג

 ."עלעדניק ַא ןגָארט טסעװ וד ,זיוה ןייד ןיא םייהַא ליג !ןגָאז ריד ןסייהעג רימ טָאה
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 :לודגיןהֹּכ םעד וצ יױרפ ןָאש יד ךיז טגיינ ָאד 8

 "!לָאװ דנוציא ךיא רעה סָאד ,איבנ רעטכער ןייא טסיב וד

 ַא ט סי ב ו ד/ :לודגקןהֹּכ םעד רַאפ טגײנרַאפ ירפ עגייש יד ךיז טָאה

 וליואוו דנוצ ַא ךיא רע ה סָא ד ,איב ג ר ע ת מ א

 רעד ןופ גנוצעזרעּביא רעזדנוא ןיא תורוש ענעכַארטשעגרעטנוא יד

 סײנ ןגָארטעגנײרַא טָאה ךיּבילאומש ןופ רּבחמ רעד ליפיװ ,ץזײװ עמעָאּפ

 ןעצ יװ רעסעּב זיא רע זַא ,הנקלא טינ ךיז טמירַאּב ָאד ,ך"נּת םעד יּבגל

 רעּביל םיא זיא יז זַא ,ּבײװ ןקירעיורט ןייז וצ טגָאז רע :טרעקרַאפ רָאנ ,ןיז

 ןעגנוטכילּפרַאפ יד טימ רדנ רעצנַאג רעד ָאטינ זיא סע .עטײװצ יד יװ

 טרעװ לאומש ןעװ ,רעטעּפש טשרע םעד ןגעװ טליײצרעד רעטכיד רעזדנוא)

 לש וגוּבר ןטימ קיצרַאה ױזַא סיוא הנח ךיז טהנעט םעד טָאטשנָא ןוא ,(ןריוּבעג

 ןעניװעג ךימ זָאל ָאט ,ןשטנעמ ַא רַאפ ןפַאשַאּב ךימ וטסָאה ,ךשפנ:הממ :םלוע

 ךימ ךַאמ ָאט ,םיכָאלמ יד יװ דניק ַא ןָא ןּביילּב ךיא לָאז רעמָאט ןוא ;דניק ַא

 רעד סע טָאה סָאװרַאפ ,טרעלקרעד טרעװ סע !יײז יװ יװַא ךעלּברעטשמוא

 :עג טיג טלָאמעי זיא סע :יורפ רעד טימ טַאהעג תועט ןּברַאה ַאזַא ילע רעגולק

 ןרַאפ ןײז ללּפתמ ןלעטש ןענירד ןטימניא ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןעמונעגנָא ןעוו

 גנונײמ סהנח ךיז טייּב סע ו:ַאנ:רַאּבלטיממוא יװ ,ךיוא ןרעה רימ ןוא ,לכיה

 ַא רָאנ ,איבנ ןײק טיג רע ןיא ,ריא ףױא סטכעלש רע טגָאז :ןילע ןגעװ

 ריא :שרעדנַא דלַאּב זיא ,האובנ ןייז טרעהרעד יז ןעװ רָאנ ;שטנעמ רעטושּפ

 !ליואוו דנוצַא ךיא רעה טָאד ,איבנ רעתמא ןַא טייז

 ,ןטסקעט עדייּב ןלעטשנגעקטנַא םעד טימ רעטייוו ןַא ןעיג רימ רעדייא

 טדנעװ רעטכיד רעד ןכלעװ טיפ ,ץַאז םעד ןעקנעדעגרַאפ ךָאג רימ ןֿפרַאד

 טָאה רע סָאװ ןרעה סיװעג ריא טליװ טציאח :םלוע םוצ טוה רעלעה ןופ ךיז

 רימ רעכלעװ וצ ,גנודנעו עשינַאמליּפש;שיּפיט ַא זיא טָאד .?ריא וצ טגָאזעג

 ,ןרעקמוא ךָאנ ךיז ןלעוװ

 ןוא טי קוספ ןופ ,א יּפַאק ,יא לאומש ןופ םיקוסּפ עקידרעטייוו יד

 םיא טָאה יז ױזַא יװ ןוא ןוז ַא טַאהעג טָאה הנח יװַא יװ ןלייצרעד ,ףוס ןזיּב

 ךוב-לאומש ןיא .ןײרַא לכיה ןיא הליש ןייק תונּברק טימ ןעמַאזוצ טכַארּבעג

 ,ןעגנוכײװּפָא עסיורג ןָא ןּביױשַאצ ןשינעעשעג יד ןרעװ (36--26 סעּפָארטס}

 ןופ ענעצס רעד ןיא זיולּב ;טסקעט םעד ןעננערב וצ טיג טנױל סע זַא לֹוזַא

 :טײקשיטַאמַארד עסיוועג א ןגָארטעגנײרַא זיא ןּברק םעד

 ,+ןֹוז יול סנייא וצ לודגןהֹּכ רעד ךארּפש ָאד 63

 יןוט טכער רעפּפָא םעד רימ סָאד ,ןטכעש רעפּפָא סָאד טסלָאז ודח

 ;ליפ וצ טויא סָאדש  :יּבר גנוי רעד לאומש ךארּפש ָאד 3

 "ליו ָאד רעד דיי רעכלעוו ןטכעש גאמ רעפּפָא סָאד



 81 הליש ןוא לאונש

 טדערעג רע טָאה ָאד

 ,טדלושראפ טָאט ןעד טָאה ןוא

 ,ןעגנאפעג דראוו לאומש 4

 רעטומ ןייז ןוא רעטָאפ ןייז

 ;רעטומ סגילדניק סעד ךארפש ָאד

 ןטעּבעג יהלא ךיא ּבָאה ןונ

 טרעוועג :טָאג ךימ טָאה ןוב 5

 ,רעה רעּביל ,ס'מיא טּבעגראפ

 לודגיןהּכ רעד דראוו ָאד

 ןּבעגראפ סע ןָאה ךיא :ךארּפש רע

 ןדנעהאב םאנ דניק סָאד 6

 ןעגרעל סע ליוו ךיאח :ךארּכש רע
 הנקלא ךיז טעיירפ ָאד

 ןייז יּבר ןעד רעדיוו

 ,ןיילדניק גיּבלעז סָאד

 ;טָאט ןעד ןוט םיא טלָאװ ןעמ

 ,טָאג רעסָארג ןיא . ןדנוטש

 {ןיימ רעה רעּביל ,ילעװ

 ,ןיילדגיק סָאד םוא

 :טרעשאּב ס'רימ טָאה ןוא

 י!טרעגרעד דניק ןיימ יא ָאו

 ;ןדָאלאב האובג טימ|

 ,ןבאנק ןּביל םרעזנוא לאומש

 ;ןאמ קיליײה רעד לע

 ."ןאק ךיא סָאד ץלא

 .ןַאטעגלָאװ יד הנח ןוא

 :םיוול יד ןופ םעבייא וצ טגָאזעג לודגג|ןהכ רעד טָאה
 .עג טָאה ,טכער ןייז ןוט וצ םיא ידכ ןברק םעד טכעש ןוא ייא
 ,ליפ וצ ויא סָאד :יבר רעגנוי רעד ,לאומש טגָאז
 ןגעק טדערעג רע טָאה יווַא .ליֹוו סע דיי רעכלעוו ןטכעש גצ מ
 טימרעד ;ןיבר ןייז

 ןּכרק םעד

 ,טיוט םעד טדלושרַאֿפ דניק סָאד טָא ה
 ןוטנָא טלָאוועג םיא טָאה ןעמ ,ןרָאוועג ןעגנטפעג זיא לאומש
 םיור ג ןיא ןענַאטשעג ןענייו העטומ ןוא רעטָאפ .טרוט םעד

 ָאד טָא :רַאה ןיימ יל עע :טגָאזעג רעטומ סדניק םעד טָאה ןייפ
 ןיימ טליפרעד טָאה טָאג .דגיק ןיימ ףיוא ןטעּבעג ךיא בָא ה
 ,ראה רעביל ,םיא ביגרַאפ ןבעגעג רימ טל טָאה ןוא השקּב
 לודגפןהפ םעד ףיוא זיא .ןרעוו טעוועטַארעג דגיק ןיימ טלוו
 ןבעגרַא פ בָאה ךיא :טגָאזעג טָאװ רע ןוא ,האובגיד פָארא
 ףיג ףיוא טָאה ןַאמ רעקילייה רע ד ילָ} "גבור" ן ביל 8 עד
 ןעגרע ל םיא לעוו ךיא :טגָא זעג ןוא ױגיק סָאד ןע מוגע ג
 ףיורעד טייופעג העייו ךיו ןּבָאה .ףעק ףיא סָאוו ץל א
 |ַאמ ריא הנקל א ןוא הגה עגייש יד

 ן"ומש ךרּבתי טוג , ןליפַא ןוא *ךרבתי טוז , רדסּכ טבײרש 1844 עּבַאגסיױוא 'בסניוא לד *
 יַאּב קרַאטש טרעװ םעד ךרוד ליה ,גָאגוצ רעקידרעטעפש א זיא סָאד זַא ,רָאלק זלא'ס רָא
 ןרעפ רעד סרעוװש-

 6 עטנישעגירוטַארעטיל עשידיי
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 ףַאפ רעּבָא -- ,הדגַא רעשידומלּת רעד ןופ ןעמונעג זיא דָאזיּפע רעד

 ,רעטכיד םעד ןופ גנומיטש יד יװ ףוקמ רעד יױזַא טינ קיטכיװ ןיא זדנוא

 .גנולייצרעד ַאזַא טימ עמעָאּפ ןייז ןצוּפַאּב וצ קיטיינ רַאפ ןענופעג טָאה סָאװ

 סהנח ,עמַארד=הנינּפײהנח רעצנַאג רעד ןופ סולשּפָא רעד ךָאנ טציא

 שעגכרוד ,ך"נת ןיא רעטרע ענייש רָאג יד ןופ רענייא ןיא'ס ,טָאג וצ טעּבעג

 ןלעװ רימ .גנורעטסיײיגַאּב רעזעיגילער רעפיט:ךעלרעדנואוו ַא טימ ןעגנורד

 לאומש ןופ י זיִּב א םיקוסּפ ,הליפּת רעד ןופ גנוצעזרעּביא ןַא ָאד ןּבעג ןוורּפ

 :ב לטיּפָאק יא

 טיירפ ץרַאה ןיימװ :טגָאזעג טָאה יז ןוא ןעװעג ללּפתמ טָאה הנח ןוא

 שרַאפ ךיז טָאה ליומ ןיימ ;טָאג ךרוד טכייהרעד ויא טפַארק ןיימ ;טָאג ןיא ךיז

 אל } .העֹושי ןייד ןיא טיירפעג ךיז ּבָאה ףיא לייוו ןרבייפ לניימ ףיוא טרעטיירּב

 דיא'ס ןוא ריד רעסיוא רענייק ָאטינ ןיא סע לי ,טָאג יו רעקיליײה ןייק ָאט

 טינ לָאזס ,ןכערּפשוצכיוה טינ טרעמ ,טָאג רעזדנֹוא יװ טײקרַאטש ןייק ָאטינ

 ןוא ןסיװ ןופ טָאג ַא ןיא טָאג לײװ ,לױמ רעײא ןופ תחע ןייק סױרַא

 ןוא ,ןכָארּבעצ ןיא םירוּבג ןופ ןגױּב רעד .טינ ןטליג םישעמ עזייּב ןייק

 ףַאפ ןעגנודרַאפ ךיז ןּבָאה עטַאז .טכַאמ טימ טרוגעג ןענייז עטלכױרטשעג יד

 טָאה עקיטכערטמוא יד ;קירעגנוה טינ רעמ ןיוש ןענייז עקירעגנוה ןוא ,טיֹורּב

 פקילגמוא ןרָאװעג ןיא רעדניק ליפ טַאהעג טָאה סָאװ יד ןוא ,ןּבז ןענואוועג

 ךוא לעה רעד וצ ןרעדינ טכַאמ רע ,קידעּבעל טכַאמ ןוא טײט טָאג .ךעל

 טרעדינרעד רע ,ךייר טכַאמ ןֹוא םערָא טכַאמ טָאג .ןגייטשפיוא רעדיוװ טכַאמ

 =רעד ןוא ּבױטש ןופ ןַאמערָא סעד ןייטשפיוא טכַאמ רע .טּביהרעד ןוא

 ,ןרַאה יד רעטנוא ןציז וצ ידּכ ,טסימ ןופ ןקיטפרעדַאבטױג םעד טּביײה

 =טנֹורג יד ןענייז טָאג ֹוצ לײוו ,ערע ןופ לוטש יד ןּברַא יז טזָאל רע ןוא

 ןופ סיּפ יד .טלעװ יד טלעטשעג יז ףױא טָאה רע ןוא דרע רעד ןופ ןטסעפ

 רעד ןיא ןרעװ ןטיגשרַאפ ןלעװ סיעשר יד ןוא ,ןטיה רע טעװ עּפורפ ענייז

 סע רעװ .שטנעמ רעד ןקרַאטש ךיז טעװ טפַארק טימ טינ לי ,רעטצניפ

 טעװ רע ;טָאג ןרענוד טעװ למיה ןיא ;ןרעװ ןטינשרַאפ טעװ ,טָאג טימ טגירק

 טעװ ןוא גיניק ןייז וצ טכַאמ ןּבעג טעװ ןוא טלעװ רעד ןופ ןקע יד ןייז ןד

 תמר ןייק קעװַא זיא הנקלא ןוא -- ,"ןטּבלַאזעג ןייז ןופ טּפַארק יד ןּבייהרעד

 .ןהֹּכה ילֲע רַאפ טָאג טנידעג טָאה גנוי רעד ןוא ,זיוה ןייז ןיא

 סעפָארטס 13 ךוּב:לאומש ןיא ןעײשש םיקוספ ףלע יד ןגעקטנַא

 גנוּבעגרעּביא יד רָאנ ,רעּבלעז רעד לָאמעלַא יװ זיא טלַאהניא רעד ,(40--37)

 פיריי רעזדנוא ןיא טינ ןעניפעג רימ ,ערעדנַא ןַא רעּבָא יא ץנַאדעג םעד ןופ

 ןיא םצעּב רָאג ךיז ןוָאל סָאװ ,ך"נת ןופ רעדליּב עקיטכַארּפ יד עמעָאּפ רעש

 ןעגייז ײז לײװ ,ץנַאלג ןלופ רעייז טיפ ןבעגרעפיא טינ ךַארּפש םוש ןייק

 תליפת סהנח ּבױא רָאנ ;לַאניגירָא ןופ ךַארּפש רעד טימ ןדנוּבעגּפױנוצ גנע

 רַאפרעד רעּבָא יז זיא ,ןּביוהרעד זעיגילער רעקינײװ רעטכיד ןשידיי םייּב זיא

 שרעד יז וִאװ ,לײט ןטיײװצ ןיא וא ,טע וקנָאק.לַאגָאיצ ַא ג רעמ ךס ַא
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 ןירעד ךיז רימָאל ,ךיוא קיצרַאה:ךעלשטנעמ רעמ יז זיא ,ןהנינּפ ןגעוו טּנָאמ

 | | ,ןגייצרעּביא

 .ןָאטש לּפמעט ןעד ראפ הגח ןָאש יד גניג ָאד 6

 ןדיירפ ןסָארג ָאזלא טימ גז

 האיבנ רענייא וצ סאוו יז

 ףעמיטש רעלעה טימ טפור יז

 ,ןדרע רעד ףיוא טסכיר ֹוד

 ןלָאפ ץרעה ריא סאוו

 ,לָאמ ץיּבלעז סָאד טרעייג

 !ןּבָאל ךיא ליוװ ןעד טָאג

 !ןּבָא טויא ךיירגיניק ןייד

 . לופ זיא ץרַאה ףיא ןוא ,לכיה ןרַאפ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה הנח עג ייש יד

 יז ןוא ,לָאמ םעד ףיוא רָאנ האיבנ ַא ןרָאװעג ןיא יז ,דײרפ רעטיורג ַא טימ ןרָאװעג

 ףעד ףיוא ָאד טסיב וד !ןבױל ךיד ליװ ךיא ,טָאג, ! לוק ןכיוה ַא טימ ןפורעגסיוא טָאה

 ןּביוא זיא ךירגיניק ןַיד .דרע

 ןדיירפ רעצנאג טימ ץרעה ןיימ 3

 ןכילקיוװייא ייז טּבָאלעג

 !ןעקנאדעג סניימ ךימ יירפ ךיא

 לאומש ןוז םעניימ ןופ סָאד

 ;ןיימ ןרעה םעד ֹוצ

 !ןייטכערט רעזדנוא

 ,ןָאל ןסיוו ךימ טָאה טָאג

 .ןָאגסױא ןלָאז םיאיבנ

 / ףיוא טביױלעג ײז ;רָאה ןײמ וצ דײרפ רעצנַאג רעד טימ טײטש ץרַאה ןיײמ

 טזָאלעג ךימ טָאה טָאג ,קנַאדעג ןימ טימ ךיז יירפ ףךיא .ךעטשרעּבײא ףרעזדנוא ,קיבייא

 ,םיאיבנ ןעמוקסיורַא ןלעװ לאומש ןוז ןיימ ןופ !ןסיװ

 ,ןאמ ןייא ןעמוק טרעוו ןוז םעגיימ לאומש ןופ 9

 ןעצרעפ ןייז ןוא רע

 ןטייצ ןויד וצ ךיוא ןוא

 לארשי סָאד

 .ןָאק ןגָאז תואיבנ יד

 !ןעזעג יהלא ךיא ןָאה

 ,ןעשעג טרעװ ףליה סָארג

 ןָאק סָאװ ,ןצרעפ ךָאנ ןוא רע ,ןַאמ ַא ןעמוקסיֹרַא טעװ ןוז ןיימ לאומש ןופ

 סיורג ןּבָאה לארשי טעװ ןטײצ יד ןיא זַא ,ןעזעג ָאד ךיא ּבָאה ךָאנ ןוא .תואיבנ ןגָאז

 ,םיתשלפ יד !ופ ףליה

 ןוט טרעװ סָאד 0

 ןדייה ןעד ןופ ףליה סָארג

 ןדרעװ ליפ ןעד לארשי

 גנאל רעּביא ךָאגרעד

 ,בירחגס ןסייה טרעו רעד 41

 םילשורי ןייק טמוק רע ןעוו

 רצאנ דכובג ןָא

 םינווי ןעד ףיוא ןוא

 ,ןוז רעּביל ןיימ לאומש

 ,ןוט רע טרעוו

 ;ךיילג ןפלָאהעג טרעוו

 ףיירגיגיק םגייא ןופ

 ;לארעגיא קיטלעװעג

 .לאט וצ ןעד רע טרעװ ָאז

 ,רעז ןכָארעג רימ ןרעוו

 ,רעו ריא ןָאגעצ טרעוװ

 ןןדײה יד ןופ ףליה סיורג לארשי וצ ןוט ,ןז רעביל ןַײמ ,לאומש טעװ סָאד
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 ײעג ײז ןלעװ רעטעּפש ךס ַא ,ןרעװ ןפלָאהעג דלַאּב טעװ לארשי קלָאפ עקידרעװ סָאד

 | ,גיניק ַא ןופ ןרעוו ןפלָאה

 טעװ רע ןעװ רָאנ ,קיטלעװעג ןַײז רע טצװ םוטעמוא ,בירחנס ןטײה ?עװ סָאװ

 ,המקנ ַא ןבעלרעד רימ ןלעװ ןרצאנדכובנ ןופ ןוא ;ןלַאפ רע טעװ ,םילשורי ןייק ןעמוק

 ,ןײז.ילּכ רעייז ןרעװ ןכָארּבעצ טעװ םינחי יד ןוא

 ,טָארּב םוא טפיוקראפ טרעוװ ןוא ןעגנאהרעד טרעװ ןמה

 | ,טָאג רעריא סיוא ץנאג ןפלָאהעג טרעװ לארשי

 --יןעגנאפ וצ לארשי לא  ןבָארג רע טרעװ ּבורג ןייא

 .ןעגנאהרעד לא ןדרעוו ןיז ןעצ ןיז ןוא רע

 םיא רַאפ טעװ לארשי ,טיורּב רַאפ טפיוקרַאפ ןוא ןעגנַאהעג ןרעװ טעװ ןמה

 יפיוא טעװ ןוא ןדײ ןעגנַאפ וצ בורג ַא ןּבָארג טעװ רע ;ןיּפ עלַא ןופ ןרעװ טיצישַאּב

 | ,ןיז ןעצ ענײז טימ ןרעװ ןעגנַאהעג

 ןןילדניק ףניפ ןרעשאּב ,רעה ,רימ טסרעוװ וד 3

 -- ןיימ ןילעג רעד הנינּפ ןברעטש ןדרעװ ןעצ לא

 ;ןּבעל ייװצ ריא זָאל ןוא ןעמראּברעד ,רעה ,ךיד טסלָאז וד

 .ןבעגראפ ץלא ריא ךיא ּבָאה סָאד  ,טדערעג טָאה רימ יז טָאװ

 *עזעג ןיימ ןופ רעדניק ןעצ עלַא ןוא ,רעדניק ףניפ ,טָאג ,ןבעג רימ טסעװ וד

 טָאה יז סָאװ ;ןעײװצ ןבעל ריא זָאל ןוא ,טָאג ,ךיז םערַאּברעד ,ןּברַאטש ןלעװ הנינּפ ןיל

 - ,ןּבעגרַאפ ץלַא ריא ךיא ּבָאה ,רימ וצ טדערעג

 ,ייװצ ןזָאל ריא טסליװ ןוא טרעװעג ,רעה ,ךימ טסָאה וד 4

 ןיירפ ךימ ךיא רעדניק רעד ,רעדניק ןּביז ךיא ּבָאה ןונ

 ,ןיימ ןּביז לא ןייז יד ,רעדניק ןּביז ךיא ּבָאה ןוג

 .ןייז ןילעג רעניימ ייווצ יד סָאד ןָא

 ףיוא ײז ןכער ךיא ;ןזָאלרעּביא ןעײװצ ריא טסליװ ןוא טרעהרעד ךימ טסָאה וד

 ןרעדניק ןּביז ךיא ּבָאה טציא ,ךיוא רעדניק יד טימ ךיז יײרפ ןוא רעדניק עגיימ רַאפ

 ,סנילעזעג ןַײמ רָאג ןענַײז ײװצ יד םגה ,עניײמ ןענייז ןּביז עלַא

 ,קידנּבעל ןכאמ ןיא ןטייט לָאװ ןאק טָאג

 .קיד רעדיװ ךױא טפליה ןוא ןלעה יד ןיא ןרעדינ טכאמ רע

 ,ךייר ןעמ'רָא יד ןוא םערָא ןכייר יד טכאמ רע

 ,ךיילרעכיז ןעמ'רָא יד טכייהרעד ןוא רעדינ ןעהָאה יד טכאמ ןוא

 ןוא עכיוה יד ןרעדינ טכַאמ רע ,ןכַאמ קידעּבעל רעדיװ ןוא ןטײט ןעק טָאג

 טכַאמ רע ;ןַײר עמערָא יד ןוא םערָא עכײר יד טכַאמ רע .ײנסָאדנופ טפָא ךיוא טמלעה

 .עקירעדינ יד טּבײהרעד ןוא עכיוה יד ןרעדינ

 ;ןגיל טסימ םעד ןיא יד  ,ןעמירָא יד טּבייהרעד רע 46

 ;ןגיוושראפנוא זיא ּבָאל ןייז ,ןרעה סָארג יז טכאמ רע
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 ,טסָאטשראפ רע דנייפ ןייז ,ןּביל ןענייז טפליה רע

 .טזָאלּב יז ןיא ןעמ רעייפ סָאד ןלעה רעד טנורגּפָא ןיא

 ,ןרַאה עסיורג רַאפ ײז טכַאמ רע ןטסימ ןיא ןגיל סָאװ עמערָא יד טּבײהרעד רצ
 ןרע טּבײרטרַאפ דנייפ עגַײז ,עקינײז יד טפלעה רע ,ןגײװשרַאפ טיג ךיז טזָאל ּביױל ןַײז

 ,רעײפ טָאד "יז ףיוא טזָאלּפ םוגהיג ןופ טנורגּפָא ןיא

 טכירעג ןייא ןכאמ טעוו קילייה רעד טָאג 4

 ,טסיגראפ רע סגייק ריא ,ןכייר ןעד זא ןעמירָא ןעד

  ,ןרָאּבעג ךָאה גיניק רעד ,ןדגעז חישמ טרעוו רע

 ײ!ןרָאלראפ ךילרעכיז ףנייפ ערעזדנוא ןדרעוו ָאז

 ,עכײר יד ףױא ןוא עמערָא יד ףיױא טּפשמ ַא ןכַאמ טעװ עקילײה רעד טָאג

 .ערָאב עגכיוה םע ד ןחיש מ ןקיש טעוו ףע ,ןסטעגרַאפ טינ רע טעװ םענייק

 ףלַאפ רַאפ ןייז סיוועג דגייפ ערעזדגוא ןַאד ןלעוו גיניק םעג

 .ןאמ רעּביל ריא ךיוא ןוא יױרפ יד םאנ ביולרוא

 ןאג ךייא ךיא סָאװ לודג:ןהֹּכ רעד ךארּפש ,טרעה ןוגי

 ןוט ןליוו ןרעייא ןוא ןפלעה ךייא זומ רעד סָאג

 ,ןוז רעּביל רעייא לאומש זא ןרעשאּב רעמ רעדניק עכלָאז ןוא

 ןהֹּכ רעד טגָאזעג טָאה .ןַאמ רעּביל ףיא ףיױא ןוא טנגעזעג ךיז טָאה יורפ יד

 ףעײא ןוט טעװ ןוא ןפלעה ךיַא טעװ טָאג ;ףײא דלעמ ךיא סָאװ ,טרעה טציא, ;לודג

 ,"ןוז רעביל רעײא לאומש יװ יױזַא רעדניק עכלעזַא ךָאנ ןּבעג ךייא טעװ ןוא ןליוו

 ,ָארפ ָאזא ןראוו ןוא ןדנאל וצ םייה ןעהָאצ יז

 ָאד הליש וצ בילּב ןעניילק ליפ רעד לאומש

 ;לָאפ הרוּת ראוו רע סָאד ,ןדנעהאּב רָאג טנרעל ןוא

 .לָאװ ץלא דניק שד טנוק סָאד ,טגוק לודג=ןהֹּכ רעד סָאװ

 ןּבילּבעג זיא רעניילק רעד לאומש ,ףעלײרפ ןעװעג ןענַײז ןוא קצװַא ןענַײז יז
 ןרָאוועג לרפ זיא רע זַא ,ךיג יווַא טנר על ע ג טָאה ןוא הליש ןיא

 ץלַא רע טָאה טָאד ,טנעקצג טָאה לודג.ןה כ רעד ס ָאוו ,הרוה טימ

 ' .ליואוו טגצקעג

 ןיא דָאװּפע;הנינפ:הנה רעד טּפעשעגסױא זיא סעּפָארטס 49 יד טימ
 ןלעװ רימ .סחנפשנפח עמעט רעד ֹוצ רעּבירַא טייג יז ןוא ,עמעָאּפ רעזדנוא

 ןענופעגסיוא ןּכָאה רימ סָאװ לַאירעטַאמ םעד טימ ןענעגונַאּב עלייוורעד ךיז

 ןלעװ ,ןריפסיוא ענײמעגלַא ןכַאמ וצ ףיוא ןקעלק טיג זדנוא טעװ סָאד ֹואוו

 ָאל רעירפ רעּבָא .טסקעט ןקידרעטייװ סעד ןופ ןליּפשייּב ףליהוצ ןעמענ רימ

 טעװ סָאד ;ךוּב:לאומש ןופ םרָאפ רעד ייּב עליו ַא ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימ
 ןופ ליטס םעד ןוא ןךַארּפש יד ןטכַארטַאּב ֹוצ ךיוא טייקכעלגעמ ַא ןּבעג זנוא

 ,רּבחמ רעזדנוא



 ךוּבילאומש סָאד | 26

4 

 ייס ,ןטסקעט עדייּב ןּבעגעג ןוויּכּב לטיּפַאק ןטצעל םעד ןיא ןּבָאה רימ

 ךַארּפש רעקיטנייה רעד ןיא ךיוא ,עמעָאּפ רעשידיי רעזדנוא ןופ ייס ןוא ך"נת ןופ

 יֹּפָא ןענעק ךיז לָאז רענעייל םעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ידּכ ,רערעזדנוא

 טסקעט ןשידײגטלַא םעד רימ ןטלָאװ ,טל ַאהניא ןפיא ןצנַאגניא ןלעטש

 *עװש ןעמוקסױרַא טנעקעג ןופרעד ןטלָאװ ,לַאניגירַא רעייז ןיא ןבעגעג זיולּב

 ' ,ןטייקיר

 עצנַאג רשפא ןוא ףניפ טלַא זיא סָאװ ,קרעװ א זיא ךובלאומש סָאד

 .טלַא רעד ןופ ךָאנ טמַאטש קרעװ סָאד זַא ,טסייה סָאד ,רָאי טרעדנוה סקעז

 ןיא ,רעדנעל;ןּפלַא יד ןיא ואוו:ץעגרע סע זיא ןעמוקעגפיוא ;טייצ רעשידיי

 עשידייא יד ןענייז טנייה סָאװ ,עילַאטיא.ןופצ ןיא רָאג רעדָא ךיירטסע ,ןרעייּב

 ,רעדנואו רעד זיא סָאװ ָאט ;לײמ רעטנזױט ףױא ןטרָאד ןופ קעװַא יןדיי

 ,רעירפ ןעזעג ןיוש ןּבָאה רימ ?ןושל םענעי ףיוא שוריּפ ַא ַא ןּבָאה ןזומ רימ זַא

 ןכַארּפש ערעדנַא עלַא וצ ןכילגעג טרּפ םעד ןיא זיא שידיי זַא

 בגַא ןגָאז סָאד רימָאל -- ןַארַאפ ןענײז ןטייקירעװש יירד עצנַאג

 .לַאניגירָא ןשידיי ,טלַא ןַא וצ גנוטיירגוצ ןָא וצ ןעײג רימ ןעװ -- אחרוא

 ,טסקעט

 טקורדעג ןעמ טָאה ןירַא ה"י ןט19 ןיא ףיט זיִב .תויתוא יד ,טנטשרע

 =?שטייטרעּבייװח םענעפורעגױזַא םעד טימ רָאנ ,תויתוא עטעביתּכעג טימ טינ שידיי

 ענעּבירשעג יד ךױא .רענעײל ןקיטנײה ַא דמערפ זיא סָאװ ,:טפירש

 יא שרעדנַא לסיּב ַא ןענייז (הײי ןט17 ןזיּב) ןדייבתּכ ערעטלע יד ןופ תויתוא

 םענעי ןיא ךיז ןעניװעגנײא םגה ,טפירשּבירש רעקיטנײה רעזדנוא רעד

 ,סנטירד ;גיילסיוא רעד ,סנטייװצ .גנירג רעייז ןיא תויתוא טינש

 דנַאטשַאּב-רעטרעװ רעד ןוא ןעמרָאּפ יד טסײה סָאד ,םצעּב ךַא רּפש יד

 רימ .ךוב.לאומש םעד ןופ סעפָארטס ףניפ עטשרע יד ןעמענ רימָאל טציא

 ןהנינּפ ןוא ןהנח ןופ עטכישעג רעד וצ לײװ ,ןזָאלעגכרוד רעירפ יז ןבָאה

 טנעקעג טינ ךיז טָאה עמעָאּפ עשידיײ;טלַא ןַא .טינ תוכייש ןייק יז ןּבָאה

 ַא ןבָאה זומ ךוּב קיטנײה ַא יװ ױזַא ,השעמה:רופיס ןטימ ףּכיּת ןבײהנָא

 ױזַא ,ךוּב םעד ןופ ןעמָאנ רעד ןּבירשעגנָא טייטש סע ןכלעװ ףיוא ,טַאלב-רעש

 ?םיה ַא טימ ןּבײהנָא טזמעג סײצ רעשידייײטלַא רעד ןיא קרעװ ַא ךיז טָאה

 םעד ;! תויתוא .י"שר טימ ךיוא שידַײ טקורדעג ןעמ טָאה ,ןטלעז שטָאכ ,לָאמלײט 1

 ,(128--115 *ז ןצלּפַאטש עז) 1594 ןוא 1534 סעּבַאגסיױא עדײב ןיא *לשנַא 'ר לש ףפט ,

 .(12 יּפַאק ךוּב ןקיטציא םעד ןיא עז) *ענעיוו ןוא ןירַאּפ ,

 ןײמ ןוא 114--108 'ז ןעלּפַאטש עז גײלסיױא ןשידיטלַא םעד ןגעװ תוכירַאּב ףעמ ?

 ,93--94 יז 1 לימ"דיי ןיא ץיטָאנ

 ,רעטייו עז 4
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 ןטימ טוט רע סָאװ םידסח יד רַאפ ןטשרעּבײא םוצ בױל ַא ,ריפנײרַא ןשינ

 וַא ,שטנואוו ַא ןעמוקעג רעדיװ זיא קרעװ ַא ןופ זָאלסױא םוצ ;לארשי קלָאפ

 והילא וליּפֲא ,תולג ןופ ןדיי ןזיילסיוא ןוא ןחישמ ןקיש רעכיג סָאװ לָאז טָאג

 .רעּביא עשינלוג לָאמטּפָא ןוא עכעלטלעוו ץנַאג ןּבײױשַאּב טייג רע ןעוו ,רוחּב

 ןייז ןופ טעּפָארטס רָאפ עטשרע יד ּפָא טיג ,יאבב דלעה ןייז ןופ ןעגנוּבעל

 ןבָאל גיבײא ןעמ לָאז ןעד טָאג :ארוב םוצ חבש ַאזַא ףא עטכישעג

 :לאומש סָאד תויח "..ןוגָאזנָאו ןדנוק ןעמ לָאז רעדנואוו עיייז ןוא ןןּבױל =!}

 ,סעמעָאּפ עשידיײטלַא עטנַאקַאב טנײה עלַא ןופ עטסטלע יד סיוװעג זיא ךוּב

 ערעײז ןפַאשעג ןּבָאה עקַאט רעטסומ סעד טױל ןַא ,ןייז רעשמ רימ ןגעמ

 ,סעמעָאּפ עשירעטלעלטימ עשטייד יד ןיא ;םירּבחמ עקידרעטעּפש עלַא קרעוו

 ןוא םרָאפ ַאזַא ןיא ריפנײרַא רעשינמיה רעד זיא ,עכעלטסייג יד ןיא וליפַא

 ,שיּפיט טינ ןפואגםושּב םענרַאּפ

 יד ;סעּפָארטס יירד טמענרַאּפ ןוּבלאומש ןיא ריפגײרַא רעשינמיה רעד

 טײג רעטסקעז רעד ןופ ןוא ,גנַאגרעּביא םעד ןפַאש עטפניפ יד ןוא עטרעפ-

 ןלעװ רימ .הנינּפ ןוא הנח ןגעוו גנולדנַאה םצע יד ,ןעזעג ןּבָאה רימ יװ ,ןיוש

 ןלעגיגירָא ןטימ לעלַארַאּפ ,ןצנַאגניא סעּפָארטס ףניפ עטשרע יד ןעגנערב ָאד

 .קורד רעגרובסגיוא םעד טול ,גיילסיוא ןטריזינרעדָאמ ַא טימ ןוא

 .+ךובײלאומש ןופ בײהנָא רעד זיא טָא

 טרעקיג טוה ןיז ןייז ןצרעה םצנאג טימ רעװ 1

 'טרינ רד ןיא רע טפוא איוו ןרעה ןביל םרונוא וצ

 'גאליג איג ךוג -טײהרכיז ןייז !גוא דוניג ןייז

 :גאט רדוא טכאג אייז שע ןטכעגק ןנייז טפליה רע

 / טרעקעג טָאה ןיז ןײז | ןצרעה םצנַאג טימ רע

 ןטרענרעד ןיא רע טפָא יװ ,ןרעה ןביל םרעזנוא וצ

 ,גָאלעג יג ךָאנ טייהרעכיז ןייז ןוא דָאנעג ןייז

 גָאט רעדָא טכַאנ יז סע ןטכעגק ןענַײז טפליה רע

 'ןאמ ךונ איורו רדיוו ןדנע טנמיג ןאק אגול ןייז 2

 .יןאק ןדנעלוב טינ שע ןמ ןעוו ןגייווש ןמ לז םורד

 'טונ רזנוא שיוא טפוא ןפלוהיג ונוא טוה רע

 :טוטשימ רזנוא יגוא דניוז רזנוא ןבעג רוב זנוא טוה ינֹוא

 ןןאמ ךָאג יורפ רעדעוו ,ןדנע טנַאמיג ןעק ּבָאל ןייז

 ןאק ןדנעלופ טינ סע ןעמ ןעװ ,ןגײװש ןעמ לָאז םורד

 טָאג רעזנוא סיוא טפָא ןפלָאהעג זנוא טָאה רע

 ,טָאטסימ רעזנוא ןוא דגיז רעזנוא ןבעגרַאפ זנוא טָאה ןוא

 ,/11} לטיּפַאק עז ןעווָא-- 1



 ךוּבילאומש סָאד | 83

 ."ןוטיג ןיא רדיװ 'נוא טנריױוצ רד טפוא ןיא ןוה רימ 3

 'ןוליג ןדנייו ןרמוא ןלײװ ןייא שנוא רע טוה אז

 'טוביג ןייז ןטשײל 'נוא ןטפור ןא רדיוו ןיא רימ ןעוו

 גטונ רזנוא שיוא טזיול רד ןפלוהיג שנוא רע טוה אוז

 ,ןָאטעג ןיא רעדיוװ ןוא טנרעצרעד טפָא ןיא ןָאה רימ

 .ןָאלעג ןדנייפ ןרעזנוא ןלײװ ןיא זנוא רע טָאה ָאז

 ,טָאּבעג ןייז ןטסיײל ןוא ןטפורנָא רעדיװ ןיא ריוו ןעוו

 ,טָאנ רעזנוא סיוא טזיילרעד ןפלָאהעג זנוא רע טָאה ָאד

 יליו ןגניז וצ רעװ שע ןגייווש ךיא ליװ ןוב רד 4

 'ליו ןגניז ךיוא ךיא לאומש ךוב םעד ןוב

 'ןוטיג טוה רדנואוו שורג איטיוג אינייז ךרוד ךרבתי טוג איוו

 :ול ןטױנ ןנײק ןיא תולג םעד ןיא שנוא לעװ רעד

 ןליפ ןעגניז וצ רעװ סע ןגייװש ךיא ליװ ןופרעד

 .ליװ ןעגניז ךייא ךיא לאומש ךוּב םעד ןופ

 ,ןָאטעג טָאה רעדנואוו סָארג עטיג ענייז ךרוד טָאג יװ

 ןָאל ןטיינ ןענייק ןוא תולג םעד ןיא זנוא לעװ רעד

 'שאז לארשי אד ןטייצ ןּבלעז ןעד ןיא ט

 שוװ לארשי רטנוא קינױק ןייק ןענכ אדנאל םעד ןיא

 'טנניג ילע שוװ רעד לודג ןהֹוכ ןייא שוו שע

 ,טנל םעד ןיא רטכיר ןייא רע שװ לארשי לא רטנוא

 סאז לארשי ָאד ,ןטײצ ןּבלעז ןעד ןיא

 ,טאוו לארׂשי רעטנוא גיניק ןייק ,ןעגּכ דגַאל םעד ןיא

 ,טנַאנעג ילע סאו רעד ,לודג ןהֹּכ ןייא סאו סע

 .דנַאל םעד ןיא רעטכיר ןייא רע סאוו לארשי לַא רעטנוא

 ןרענרעד :רעטרעוו עּברַאה ײר עצנַאג ַא ָאד ןעניפעג רימ

 ןגײל -- ןגילעג ;טינ לָאמנײק -- ינ ;ןעװעטַאר -- שטײט רעד זיא

 נןקידנע -- ןדנעלופ ;טינ ,טינ -- ךָאנ ,רעדעוו ;ןגיל ַא ןגָאז

 -- ןָאל ןגעג - רעדיוו ;ןָּאה -- ןָאה ןדניז ,הריבע -- טָאטסימ

 רעד ןּבילּבעג טנייה זיּב ודנוא יב ךָאנ זיא ןופרעד) טייקסטוג -- עטיג ;ןזָאל

 .("עטיג , ןעמָאנ

 ײטײצ ײב .ןעמרָאפ עטרעטלערַאּפ ןַארַאפ ָאד ןענייז רעטייוו

 ןענייז סָאװ ,ןעמרָאפ ייווצ טייצ רענעי ןופ שידיי םעד ןיא רימ ןּבָאה רעטרעוו

 םעד טָאטשנָא גָאלעג) טקעפרעּפמיא םעד :ןּברָאטשעגּפָא טנייה ןיוש

 ןּבָאהװ טָאטשנָא ןטפורנָא ;ןגָאלעג טָאהל טגָאזעג טנייה ןטלָאװ רימ סָאװ

 ןרא (ןעװעג זיאח טָאטשנָא סאוו ;"ןטעזעג זיאז טָאטשנָא ס אז ;"ןפורעגנָא

 --לעוו ;"ןעװעג טלָאװז -- רעוו ;"ןייז לָאז -- יי) וויטקבו יגָאק םעד
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 לייט םוצ ןענייז טרָאװטּפױה ןוא טרָאװיײּב ןופ ןעמרָאפ יד ךיוא .(*ןלעװ לָאזח

 =עג טייז ןייא ןופ ,רערעזדנוא ךַארּפש רעקיטנייה רעד ןיא רעדייא ,ערעדנַא

 טגָאועג טנײה ןטלָאװ רימ ואװ ,ןרעה ןביל טםרעזנגוא :רימ ןעניפ

 רעטנוא :ָאד טײטש טז רעדנַא רעד ןופ ;"רַאה ןּביל רעזדנואפ :רעצריק

 עלַא רעטנואפ :טגָאזעג סיװעג ןטלָאװ רימ סָאװ טייצרעדניא ,לארשי לַא

 | ,"לארשי

 =עטקַארַאכ יד ןקידנערַאפ ֹוצ ידּכ ,ןּבעגוצ ךָאנ ָאד ןעמ ףרַאד ךעלדנע

 ָאי טנייה ךָאנ ןצונ רימ סָאװ רעטרעװ יד וליפַא זַא ,ךַארּפש רעד ןופ קיטסיר

 יב יװ שרעדנַא ןרָאװעג טדערעגסיֹוױַא לייט םוצ ךיוא טלָאמעי ןענייז

 ףָאנ ,"טינח טינ ;סָארג רָאנ ,"סיורגח טינ ןגָאז טלָאמעי ןגעלפ ןדיי .ודנוא

 ןוא ,"סָאמק טימ "סָארגװ עקַאט ךיז טמַארג רַאפרעד ןוא) 0 ןַא טימ טָאנ

 ַא טגייה ןּבָאה רימ ואוו ,יןַאמז טרָאװ סָאד ;(יטָאּבעגח ןוא "טָאגז טימ ?טָאנח

 ערעדנַא .0 ןוא 8 ןשיװצ ןרָאװעג טדערעגסױרַא ךיוא טלָאמעי ןיא ,חתּפ

 ןקיטנײה רעזדנוא טימ ףימ ןענעק ךַארּפש רעשידישטלַא רעד ןופ ןעגנַאלק

 סָאד ,ןעגנַאלקרעּביא יד ןענײז סָאד :ןּבעגרעּביא טינרָאג גיילסיוא

 טימ סױרַא ײז טדער ןעמ ןעװ (6)) יי ןוא 6) י ,(6) ע ןעגנַאלק יד טסייה

 8 ,0 שטייד קיטנייה ןיא יװ ױזַא ייז ןעגנילק טלָאמעי) ליומ ןטכעליײקרַאפ ַא

 ערעדנוזַאּב טימ ןענעכיײצַאּב סָאד טגעלפ עיפַארגָאטרָא עשידיי.טלַא יד ,(סט ןֹוא

 ףימ ןּבָאה עיצּפירקסנַארט רעד ןיא ,יײו ןרוד סט ,ױד ךרוד 6 ןוא 6 :סנכייצ

 ךָאנ ןענעײל סָאד טלָאװ טינַא לייוו ,טרירָאנגיא טושּפ טייקכעלמיטנגייא יד

 .ןרָאװעג טרעװשרַאפ רעמ

 םעד ןענעיײלרעּביא לָאמַא ךָאנ ןעמ ףרַאד ,םישוריפ יד ךָאנ ,רעטציא

 =רַאפ ןצנַאגניא ןרעװ לָאז סע ידפ ןוא ;עמעָאּפ רעד ֹוצ ריפנײרַא ןטריטיצ

 סרעּביא רימ ןלעװ ,הנוּכ סרעטכיד םעד ןופ שטיינק רעדיווטעי ךעלדנעטש

 ושידיי ןקיטייצטנײה רעזנוא ןיא טרָאװ ייּב טרָאװ סעּפָארטס ףניפ עלַא ןצעז

 רעודנוא ֹוצ ןעניז ןייז טדנעװעג ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טָאה סע רעװ (1)

 ןּבָאה גָאװצ ןייז ןוא דָאנג ןייז !םיא רע טעװעטַאר טפָא יװ --- ,רַאה ןּביל

 ײס ,גָאטײּב ײס טכענק עגיז טפלעה רע ;טרַאנעגּפָא טינ לָאמניײק ךָאנ

 2 ,טכַאניײּב

 ;ןַאמ טינ ןוא יורפ טינ ,ןלייצרעדסיוא טינ רענייק ןעק דָאנג ןייז (9)

 דנוא טָאה רע .ןקידנערעד טינ סע ןעק ןעמ לי ,ןגייווש ןעמ לָאז רעּבירעד

 ףגיז ערעזדנוא ןּבעגרַאפ זדנוא טָאה ןוא קילגמוא רעזדנוא ןיא ןפלָאחעג טּפָא

 | ,םיאטח ןוא

 טגעלפ רעּבירעד ;םיא ןגעק ןָאטעג ןוא טנרעצרעד טּפָא טיא ןּבָאה ריפ (3)

 רעדיוו ןגעלפ רימ ןעוו ,דנייפ ערעודנוא וצ ןזָאלרעּביא טייצ ַא ףיוא ןדנוא רע

 ןופ ןוילרעד ,ןפלעה ודנוא רע טגעלפ ,טָאּבעג ןייז ןוט ןוא םיא וצ ןפור

 | ,קילגמוא רעודנוא
 שניז ֹוצ םעד ןגעװ ךס ַא ןעװעג טלָאװ'ס ,ןגייווש ךיא לעװ ןופרעד (4)
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 .סטוג ןייז ןיא טָאה טָאג יװ ,ןעגניז ךייא ךיא ליוו לאומש ךוּב םעד ןופ ;ןעג

 ץָאלרעּביא טינ תולג ןיא ודנוא לָאז רע יַאולה .רעדגואוו סיורג ןָאטעג טייק

 | !ןקילגמוא םוש ןייק ןיא

 זיא ,ןענּכ דנַאל םעד ןיא ןסעזעג ןיא לארשי ןעו ,ןטייצ ענעי ןיא (6)

 =עג טָאה סָאװ ,לודגןהוּכ ַא ןעוװעג ןיא'ס .גיניק ןייק לארשי ייּב ןעועג טינ

 .לארשי עיַא ייּב דנַאל םעד ןיא רעטכיר ַא ןעװעג ןיא רע ;ילע ןסייה

 ױזַא ,ןהנינּפ ןוא} ןהגח ןופ עטכישעג יד קעװַא טייג םעדכָאנ ךלַאּב ןוא

 ,לטיּפַאק ןקידרעירפ ןיא ןעועג יז ןבָאה רימ יװ

8 

 רעדװ קורדסיוא רעד ָאד ןמָאװעג טצונַאּב לָאמ עכעלטע ןיוש זיא סע

 טינ רע זיא סָאװרַאפ ,"ךובפלאומש ןופ רּבחמ רעדח ,"ךוּב:לאומש ןופ רעטכיד

 רָאנ ,הצילמ ּבילוצ ועדָא לַאפוצ ַא ּבילוצ טינ !ןעמָאנ םייּב ןרָאװעג ןפורעגנָא

 .טסואווַאּב טינ זדנוא ויא רּבחמ םעד ןופ ןעמָא ג רעד לײװ

 ןּבָאה רימ ןכלעװ ,גרוּבסנגער ןופ ּבײל רענעי .קרעװ םינָאנַא ןַא ןיא סע

 ,רעּבײרשרעּביא ןַא רָאנ ,רעסַאפרַאפ ןייק טינ ןעוװעג סיוועג זיא ,טנַאמרעד

 ןָאה ךוּב זידח :טפירשוצ ןייז טימ ןגָאז וצ טנײמעג רע טָאה סָאד רָאג ןוא

 ןיא .שטנַאנעג ךיא ןיּב גרוּבסנגער ןופ ּבײל / טנַאה רעגיימ טימ ןּבירשעג ךיא

 רעירפ .ןעמענ ײװצ עצנַאג טנַאמרעד ןרעװ טּפירקסונַאפ רעירַאּפ םעד

 ןוא ,"דנע ןיא טָאה ךוב סָאדח זַא ,רעביירש רעד לוונייז טליײצרעד

 השמש :רימ ןענעײל (עטצעלרַאפ:סנײא יד זיא'ס) רעטייװ עפַארטס ַא טימ

 רעניימ טימ טכַאמעג ךוּב סָאד ןָאה ךיא / טנַאנעג ךיא ןיּב עבראו םירשע

 טימ רָאנ ןוט וצ ךיוא אמּתסמ ָאד רימ ןנָאה ןלַאפ עדייג ןיא רעּבָא ,ײטנַאה

 םירש ע הש מ רעד טָא זַא ,ןעניימ ןלָאז רימ וליּפַא ביוא ןוא ;רעּביײרשרעביא

 ,רעסַאפרַאפ רעד זיא (!ךדמלמ ַא ןופ שינעמענוצ ַא יװ טגנילק'ס) עבראו

 םעד ןגעװ טינ ןוא טייצ רעד ןגעװ טינ טשינרָאג סלַאפנדעי רעּבָא רימ ןסייוו

 | .ןּבעל ןייז ןופ טרָא

 ןריזירעטקַארַאכ טוג ץנַאג רעטכיד טעד רימ ןענעק רַאפרעד רָאנ

 :ףוס ךָאד זיא סָאד ןוא ;עמעַאּפ רעד ןיא סױרַא ךיז טזייװ רע יװ סעד טול

 ,ינולּפ ןּב ינולּפ ןעמָאנ ַא רעדייא רעקיטכיװ ףוסלּכ

 ןשילּביּב םעד ןעמַארגּפָא ןיא םֹּתס טינ ןעגנַאגעג זיא רעטכיד םעד (א

 ,טלַאהניא ןכעלטייהגייא ןסיװעג ַא טימ עמעָאּפ ַא ןפַאש ןיא רָאנ ,לאומש רפס

 ךיז טעז סָאד .ךלמה דוד ןייז לָאז רוגיפ עלַארטנעצ ריא סָאװ

 11 קופשנגער ןוב אויל 'יטנאה רנײמ טימ ןבירשג ךיא ןוח ךוּב זיד, ;לָאניגירָא ןיא 1

 'נוא ןצונ שע איז לוז דײרב וצ .טגנג איז טשיא ןלדיירב ןיריגוג ןטוג רנימ יטננג ףיא ןיּב

 .ףךיז רעגב שד ןאיל

 .לטיּפַאק ןקיטציא םוצ טפירשכָאנ יד עז ?



 91 ?רעטכיד רעד זיא רע

 רָאסעּפָארּפ רעשטייד רעד זַא ,ךוּב:לאומש סָאד ןענעייל םייּב טלוּב ױזַא סױרַא

 ױװַא ,"עדידיװַאד ידח ןפורעגנָא קירוצ רָאי 00 טימ ךָאנ סע טָאה שטילעד
 רעדָא ןסּועסידָא טגניזַאּב סָאװ עמעָאּפ יד עעסיד ָא ךױ טפור סע יװ
 סָאװ טיגרעמ ,ןטרעפ םעד ךירנעה ןגעװ גנוטכיד סרעטלָאװ עדַאירנעה

 ןקילײה םעד ןופ טײקיגנעהּפָא רעסיורג וצ ַא ןיא ןעוועג זיא רּבחמ רעזדנוא
 רעּבָא ,ךָאנ ךיז רע טגיגרַאפ שרדמ ןטױל סײג ןּבעגוצ ;ך"נּת ןופ טטקעט
 יד לָאמטּפָא סא טמוק םעד ּבילוצ ,ךיז רע טעיײש ןצריק ןוא ןקעמ
 .קורדנייא ןרעטסעפ ַא ןפַאשעג טלָאװ גנולדנַאה רעקינײװ ;ןגיוצעצ וצ עמעָאּפ

 טרָאפ רּבחמ רעזדנוא ןיא ןצנַאגניא זַא ,ןרעװ טגָאזעג רעּבָא זומ סע
 ענעגײא ףױא קעװַא ךיז רע טזָאל זייוורעטרע ,ך"נת םייּב טּפַאלקשרַאֿפ טינ
 ןַא ,ןמיס ַא ןטַאטלװער עטוג רעײז טכײרגרעד ןרעװ טלָאמעי ןֹוא ,ןגעװ
 עסיורג וצ יד ןיולּב טָאה טרעטשעג ןוא ,ןערועג ָאי ויא טנעלַאט ןוא טייקלעּפ
 | ,לַאניגירָא םוצ טייקעגכיג

 ,אכ יּפַאָק ,ּב לאומש ןיא טרָא םעד ליּפשייּב ַא רַאפ ןעמענ רימָאל
 סטָאג ,ןרָאװעג ןּבָארגַאּב ןענייז ןתנוהי ןוא לואש .עקידרעטייװ ןוא וט קוסּפ
 ַא ןָא רעדיװ ך"נת ןיא רעּבָא ךיז טביײה גנילצולּפ ,טליטשעג ךיז טָאה ןרָאצ
 טכַא עטסטגעָאג יד ןיא ןוא ,סעיצַארעּפָא עשירעטילימ עיינ ןופ גנוּבײרשַאּב
 ,רעד טשרע ;תומחלמ ריפ יװ רעקיצניוװ טינ טרַאּפשעגנײרַא ןעגייז םיקוסּפ עצרוק
 קנַאד רעד ,טָאג וצ גנַאזעגּבױל סדוד ןָא ךיז טּבײה (בכ יּפַאק ןיא) םעדכָאנ
 בור סָאד ךוּב-לאומש סָאד טגלָאפ ענױזַא ןלַאפ ערעדנַא ןיא ,תונוחצנ יד רַאּפ
 :עבער ןעמונעג רעּבָא טָאה ָאד .ןלַאפרַאפ ןיא ,טסיײה ך"נת רעד :טירט:סופ)
 זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ,שוח רעשיטעָאּפ רעד רעטכיד רעזדנוא ןיא ןריל
 ךָאנ וצרעד ןוא םיקוטּפ טכַא יד ןופ ןטקַאפ עלַא יד ןיײרַא טכעלפ רע ןעװ
 רעד ןרעװ טרעטשעצ טעװ ,"ןרָאװעג ךימ זיא דודח :ךינּת ןופ ץַאז םעד
 .ּבױל סדוד טקיטכערַאּב שירעלטסניק ןייז טיג טעוו'ס ןוא ,קורדנייא רעצנַאג
 ַא ןיא טקורעגּפָא טנַאה רעטסיײרד ַא טימ רעטכיד רעד טָאה ,טָאג וצ גנַאזעג
 ךס ַא אליממ רָאנ ,רעטושפ ףָאטש םעד טמערופעגסיוא ןוא םיקוסּפ יד טייז

 ףוד טגניז ,לארשי קלָאפ ןופ ןרָאצ ןייז ּפָא טוט טָאג יװ דלַאּב : רעפייטש

 ;וױזַא ךיז טנעייל גנַאגרעּביא רעד .הריש ןייז

 'ןבארגיב איז ןדראװ רטאו שלואש שיק בארג ןיא 6

 יןגאלק לואש גיגיוק ןעד לארשי שיה דוד

 יטנאה וצ לואש גיניוק לארשי לא ןטגאלק אד

 :טנאל ןדוי רעד ןיא ףנע ןייא םאג רגנוח רעד

 ;ןּבָארגַאּב ייז ןדרואוו ףרעטָאֿפ סלואש שיק בָארג ןיא

 ,ןגָאלק לואש גיגיק ןעד לארשי ?סיה דוד

 ,גרובסגיוא טיול טסקעט ,זירַאּפ טיול םוטעמוא סעּפָארטס יד ןופ עיצַארעמוג ?
 ,ןטיהעג טָאה ?
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 ,טנַאה וצ לואש גיניק לארשי לַא ןטגָאלק ָאד

 .,,דנַאל ןדיי רעד ןיא ףנע ןיא םאנ רעגנוה רעד

 י'טכער טימ 'נוא ןדיירו טימ ךוד גיגיוק רעד שאז אד 7

 'טכענק ןייז לא !נוא רע םילשורי טטש רעד ןיא

 'טיירטש רעמ ןיא רעדיוו רעד טלעװו רעד ןיא שנעמ ןייק

 ;ךייל ןייז שוו ןגנאג וצ ןרעה ןעד טֹוג טבול רע

 טכער טימ ןוא ןדיירט טימ דוד גיניק רעד סאז ָאד

 ,טכענק ןייז לַא ןוא רע ' ,םילשורי טָאטש רעד יא

 ןטײרטש רעמ ןיא רעדיװ רעד טלעװ רעד ןיא שנעמ ןייק

 ,דײל ןייז סאו ןעגנַאגעצ | ןרעה ןעד טָאג טּבָאל רע

 'ןייר גיניוק םעד דוד ןניד טשומ טלעװ איד 8

 יןייק דנייו רעד רע טאה / לימיח םעד לא רטנוא

 יטונ רלא שיוא טזיול רד גיטכעמלא רעד טֹוג טאה ןיא

 :טוג ןגיטכעמלא ןעד שיילו טימ רע טבול אד

 /ןײר גיניק םעד דוד = ןעניד טזומ טלעװ יד

 ןןײק רדגייפ רעד רע טָאה למיה םעד לֵא רעטנוא

 ,טָאנ רעלַא סיוא טזיילרעד = | קיטכעמלַא רעד טָאג טָאה ןיא

 ,טָאג ןקיטכעמלַא ןעד / סײלפ טימ רע טּבָאל ָאד

 ירַאפ םייּב רעטכיד רעודנוא טַאהעג טָאה לַאפנייא ןכעלקילג ןטייווצ ַא
 סכלמה דוד ןופ דליּב קידכעלייק ַא ןבעג וצ ידכּב ,קרעװ עצנַאג סָאד ןקידנע
 ןופ ןצענערג יד ןזײרּפשרעּבירַא טזומעג רע טָאה ,טייקכעלנעזרעפ ןוא ןּבעל
 רַא ךיז טּפַאכ ןדוד ןופ גנוּבײרשַאּב עשילביּב יד לייוו ,יב לאומש ףפס סעד
 טקידנערַאפ ןוא ןָאטעג יֹזַא עקַאט רבחמ רעזדנוא טָאה ,'א םיכלמ ןיא רעּב

 סַאכ ױזַא זיא יז סָאװ) תימנושה גשיבַא ןופ עטכישעג רעד טימ טסקעט ןייז

 ןױש טגנַאלַאּב דָאזּפע רעד םגה ,(רעטלע סגיגיק םעד רַאפ שיטסירעטקַאר

 ,:םיכלמ וצ רָאנ ,לאומש וצ טינ

 ,ףֹכיֵת }1

 .סגיוא רעד .,רעזירַאּפ ןיא ןוא רעגרוּבמַאה ןיא ,ןטּפירקסונַאמ עדיב יד ןיא זיא וזַא *

 ףיא רַאפרעד ,טלעפ גשיבַא דָאזיּפע רעד ;גנַאג רעדנַא ןַא טימ טײג 1844 ןופ קורד רעגרוּב

 רע ןוא ,לוטש רעכעלגיניק רעד ףיוא טצעזעג המלש ךיז טָאה טיוט סדוד ךָאנ זַא ,ןבעגעגוצ

 ןעייל רעד / טיובעג רָאװ סע יװ ,ןסיװ ליװ ץנַאג רעכלעװ ןוא , .שדקמהיתיּב םעד טיוּבעג טָאה

 ךייא ךיא גָאז סָאד ןבירשעג סע טײטש ןענירָאד / ןטיורט טיג ףימ רע ּבָא ,םיכלמ רפס סָאד

 ּגײלסיוא) *רָאה ןיא םוא טינ טלעפ ןוא ,רעדינ ןוא ףיוא ײּבעג םעגַײז לַא טימ / ,רָאװרַאּפ

 ,(טריזינרעדָאמ

 "וניש ןימ .ַאזַא ןגָארטנײרַא טפרַאדעג גרוּבסגיוא ןופ רעּבעגסױרַא רעד טָאה סָאװ וצ

 ײַאזצ עדײּב רשפא ןוא ,תוּביס ײװצ יד ןופ ענײא טקריװעג טָאה ָאד ?טסקעט ןקידרעירפ ןיא
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 ףס ַא רּבחמ רעזדנוא ןיא ,אפוג טסקעט םייּב ןיוש טלַאה רע ןעוו (3

 ,טגָאועג יװ ,םיא ייּב רימ ןעניפעג טפױהרעּביא ,םייניש ֹוצ הטונ רעכיג

 ,רעכעלדנעטשרַאֿפ ,רעקיצרַאה ןכַאמ ןפרַאד סָאװ ,ןעגנורעטיירּברַאּפ

 זיא הנקלא .ך"נת ןופ טייקצרוק עלַאטנעמונַאמ יד רעכעלטירטוצ:ךעלשטנעמ

 ןעװעג זיא הנח ןטײלעמערָא יד ךײר טכַאמ סָאװ ַאזַא רָאנ ,דיי ַא םתס טינ

 ,ןהנינּפ יװ ביל רעמ יז טָאה הנקלא ןוא ,ענייפ ַא ןוא עגייש ַא

 יסַּפ יװ .עצנַאג סענעצס ןוא ןגָאלַאיד ןטכָאלפעגנײרַא ןרעװ לָאמטּפָא

 טָאה יז סָאװ ןזייו לָאז יז ,ןהנח טימ ךיז ןצייר סהנינּפ ןיא יירטעג שיגָאלָאכ

 ,(שרדמ ןופ ןעמונעג בגַא ןיא גנוליצרעד יד) רעדניק עריא רַאפ טפיוקעג

 טיג ןַאמ ןרַאפ ןהנינּפ טעװ יז ןַא ,טסילשַאּב יז ןעו טייקסטוג סהנח ןוא

 טזייװ ןירעד ןוא) טקַאּפ רעד ןּבעגעגוצ ןיוש זיא ּבײהנַא םוצ דלַאּב !ןרסמרַאפ

 אקװד טַאהעג טָאה הנינּפ זַא ,(עיצױַאּפמָאק רַאֿפ טסיג רעסיוועג ַא סיױרַא ךיז

 ףיז (האובג רעד ןיא) רעטעּפש ןהנח טײקכעלגימ ַא טיג סָאד ןרעדניק ןעצ

 יו ,טָאג וצ הָעיבּת סה: ןיא ןײש יװ ןוא .טקַאּפ םעד ףיוא ןייז וצ ךמוס

 .רעטרעװ סילע ףיוא עיצקאער עוולַאנישיורֿפ ריא קידועגח

 טכַארּבעגנײרַא טרעװ לאומש ןעו ךיז טפױלרַאפ סָאװ דָאיּפע םעד טימ

 תוכרּב טױל ןבעגעגוצ ;ןטכעש ףרַאד רעװ ,םעד ןגעוו עגַארּפ יד) לכיח ןיא

 ,טנעמָאמ ןטצעל סעד ןיא !גנולדנַאה עצנַאג יד טריזיטַאמַארדרַאפ טרעו (אל

 בורח ןעק ,שודק:סוקמ ןופ לעװש יד ןטערטרעּבירַא ןיא ןיוש טלַאה רע ןעוו

 .ורפ ןייז ןופ תוכז רעד רָאג ןוא ,התימ ם"ײח טרעװ לאומש --גנידצלַא ןרעוו

 | ,יּפ םיא טייטש רעטומ רעמ

 זיא רעטכיד רעד לייוו ,ןעמזינָארכַאנַא טימ לופ זיא ךוב-לאומש סָאד (ג

 הרות זיא ןריי יב זַא ,קנַאדעג ןטימ טבעל ןוא ןעמענַאּב ןייז ןיא טושּפ

 טָאה ןעמ ןעװ ןטײצ עגעי ןיא ןליפַא ,הרוחס עטסעּב יד ןעוועג לָאמעלַא

 טסייה רעבירעד .טײקסַאזורג ןוא ןטײקשלַאפ טימ לופ ,תומחלמ רדסּכ טריפעג

 לאומש ןעװ "בר רעגני רעדא ןיא לאומש ןוא ,"יבר רעד ילע םיא ייּב

 ןדוד ןטסײרט סָאװ ,םינקז יד ,"הרות טימ לופ/ רע טרעװ ,רעטנוא טסקַאװ

 ,ילװצ ַא רעיױפ ױָא" 8 טימ טקוחדעגפָא טַאהשג רעּבעגסיורַא רעכעלמעג רעד טָאה סנטשרע ,ןעמ

 ןעטכישעגיגשיבא רעּבלעז רעד טימ ןָא ךיז טבײה סָאװ ,ךוביטיכלמ סָאד ,עמעָאּפ עשילביב עט

 רָאפ עמַאלקער ַא טלעטשעגנַײרַא רעסעב ןוא ןרזחוצרעביא סָאד ןרָאּפשרַאפ טנעקעג רע טָאמ

 גיגיק רעטלַא רעד ;ָאלסױא ןימ ַאזַא זַא ,ןענָאמרעד ךיז ןעמ ףרַאד רעּבָא סנטײװצ .ךוּב םענעד

 טּבילַאּב רעײז ןעװעג זיא -- ,ןז ןַײז וצ ךיירגיגיק סָאד ןזָאלעגרעביא טָאה ןוא ןּברָאטשעג זיא

 .אבב טָאד אקווד זַא ,ןייז ןעק טצ ןוא ,(ךוב:אבב ,ףױהיסוטרַא) ןעגנוטכידסקלָאפ עכעלטלעװ יד ןיא

 יעגסיורַא רעד זַא ןעװעג ם"וג טָאה ,טקורדענּפָא ןצװעג ןיוש םתסהיןמ טלָאמעי זיא סָאװ ,ךוב

 | ,גנורעדנע יד ןכאמ לָאז גרובסגיוא ןופ רעב

 רַאפ שיפיט ןענייז ,חווצמ ַא זיא ןבעג זַא - ,םיזמר עכלעזא .הקדצילעּב ַא ! טנַײמ סָאד :

 ,רענעמליּפש ר+
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 ףךימלת/ ַאד ןענייז (בי ,ּב לאומש ,"ותיּב ינק) דניק ןייז ןופ טוט םייפ

 ןוא ןרָאװעג טקינעטרעטנוא ןענײז םיּתשלּפ יד ןואק :קוסּפ רעד ."םימכח

 ָאד טרעװ (גי ,ז ,א לאומש) "לארשי ןופ לובג ןיא ןעמוקעג טינ רעמ ןענייז

 / םישוריג עשירעטלעלטימ יד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא אמתסמ ,טשטייטעגסיוא

 ןופ דנַאל ןיא ןעמוק טרָאטעג טינ רעמ ןבָאהװ םיּתשִלּפ יד :ױזַא ,ןדיי ףיוא

 ,ןסע טכענק ןייז ןוא ןלואש טיג איבנה לאומש ןעװ ,(125 עפָארטס) "ןדיי יד

 ףלמ שחנ .שיפ ןוא רעניה :טכירעג ןשידי=טכע םעד טימ ךּבכמ ייז רע זיא

 טדער הרוּת יד לייו ,דעלגײשבי ןיא תֹורוּתירפס עלַא ןענערּברַאפ ליװ ןומע

 טימ ןצייר ךיז לָאמ ייווצ גָאט עלַא טמוק תילג ,באומ ןוא ןומע ףיוא סטכעלש

 .תאירק ןעמ ןעװ סטגװָא סעד ןוא סנגרָאמ סעדח :(הכ ,זי יא לאומש) ןדיי יד

 ןופ זָאלסױא) סגנימ,רב יד ןענערּברַאפ ןגעװ ץַאז םעד ,"לָאז :ןרָא עמש

 ,ןבָארגַאּב עטיוט יד ןרעוװ םיא ייּב :סױרַא רּבחמ רעזדנוא טפרַאװ ('א לאומש

 ,קידצ רעסיוױג רעד ,ךלמה דוד סָאװ ,רעטכיז רעזדנוא טקנערק סע (ד

 ױזכַא ןַא יו םיצולּפ ןטערטסױרַא לָאז ,םיליהּת םעד ןעוועג רּבחמ טָאה סָאװ

 סָאװ ץלַא הּפ-לעּבש הרוּת רעד ןופ ףיונוצ רעּבירעד טמענ רע .רעריּפרַאפ ַא ןֹוא

 ףא ןלעטשּפָא ךיז רימָאל .ןדוד ףױא ןייז וצ תוכז:דמלמ ידּכ ,ךיז טזָאל סע

 ןעבשפתּב וצ גנוטסולג ןייז ףיוא ,דניז סדוד ןופ לַאּפ ןטסטלוּב םעד

 :תורוש עכעלטע ןּבעגעגּפָא ךעז רעד ןופ סיזענעג םעד ןעגייז ך"נּת ןיא

 טָאה ןיורפ עגייש ַא ןעזרעד ןוא ץַאלַאּפ ןייז ןופ ךַאד ןפיוא סױרַא זיא דוד
 ןענַאװ זיּב ,דָאויּפע רעצנַאג רעד ןווזַאא ריא ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז רע

 ןיא עמעָאּפ רעזדנוא ןיא ,םיקוסּפ ריפ טמענרַאפ ,ןהירוא ןעגנערּב טסייה דוד

 =דנעצ עכעלטע ןופ ןוא ,א"ע ,זק ןירדהנט ןופ גנולייצרעד יד טצונעגסיוא

 :סָאװ טָא ריואועג רימ ןרעװ סעּפָארטס גניל

 ןיא ןעמונעג דוד טָאה ,הּבר טָאטש רעד רַאּפ ןגעלעג זיא בָא ןעוו

 רעטײװצ ןײק ןעװעג טינ ןיא סע ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ טָאג ןעניד וצ ןעניז

 ןייז סנקלָאװ יד זיִּב ןעגנולקעג טָאה סע ;טָאג ןּבױל ױזַא לָאז סָאװ ,שטנעמ

 טּבױלעג רעמ טינ ןא םהרבַא טָאה אמתסמ :טגָאזעג דוד טָאה ,גנַאזעגּבױל

 וצ ךיז טסלָאז וד :רעטשרעּביײא רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה ,ךיא רעדייא טָאג

 =ץגײב ןיא רע ןוא ,לָאמ ןעצ טוװּורּפעג ךיא ּבָאה םיא ;ןכיילג טיג ןעמהרנא

 סָאד ךיז טמענ רע זַא| ,טרעפטנעעג דוד טָאה ףיורעד  ,תונויסנ עלַא ןענַאטש

 :רעטנוא ךיוא

 ,ץרעה ןיימ לָאװ טסייוו וד ?ןעוו ,ןעקנַאדעג ןיימ רעטיילא 6

 י""ץרעש ןיא ןוא טסנרע ןיא םהרבא ֹוצ ךימ ךיילג ןוא

 ;ןייטכערט רעזדנוא ךארּפש ,ןטיּב ןעגייד ןופ זָאלז

 !ןיז ךיילג טיג וטסנָאק םעד ןּביל ןעגיימ םהרבַא

 ,עמש:תאירק ןענעַײל ;ָאד ,ןענװַאד -- "ןרָא, }

 ,טָאג רַאה *  ,םירָאװ ,לייװ *
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 טעװ רע ןזַא ,טגָאועג טָאג טָאה ,ןזָאלעגּפָא טינ טָאה דוד ןעוו רעּבָא

 רעמַאק ןייז ןיא ןסָאלשרַאפ ךז טָאה דוד .ױרפ רעגייש ַא טימ ןוורּפ םיא

 ףָאנרעד ;ןזָאלרעד טינ םיא ֹוצ םענייק ןלָאז ייז ,רענידָאּב יד טגָאזעגנָא ןוא

 :ןויסג םעד ןייטשייּב טעװ רע זַא ,טָאג טימ ןטָאװרַאפ לָאפַאכָאנ ךיז רע טָאה

 יגָאמעג :ןייזעג סע ּבָא ןטעװ רימ טימ ןטסליװ ,טָאגײ 9

 ."גָאט ןויד ןָא !טייה ןכערּב טינ ךיא ליוו טָאּבעג ןייד

 זיא ןרעטצנעפ ןייז וצ ןעגנַאגעגוצ גיניק רעד זיא ןגעוו ןגינעגרַאפ ןופ

 ןעילפ ןעמונעג ןוא ּבָאר ַא ןופ טלַאטשעג ןיא לווייט רעד ןגיולפעגייּברַאפ

 ןסָאשעגסוא סעּכ ןופ טָאה דוד .קילּב םעד קידנלעטשרַאפ רעהַא ןוא ןיהַא

 =עגסױרַא זיא דוד ןוא ,ךַאד ַא ףיוא ןלַאֿפעגּפָארַא זיא ּבָאר רעד .לגיופ סעד ןיא

 קילּב ןייז זיא יּברעד .ּבױר םעד ןבייהוצפיױא ידֹּכ ,רעטצנעפ ןכרוד ןגיטש

 ,ררפ ענייש ַא ןעורעד טָאה רע ואו ,ףוה ַא ףיוא ןלַאפעג |

 !ףןעהעי ףךיא זומ טײהרָאװ יד !רוד גיניק רעד ךארּפש ָאד 4

 "ןעעועג שטגעמ רעגעש ןייק ןטייצ ןעניימ יג +ןָאה ךיא

 ."ןָאג יז טלָאװ הליבט וצ ,דָאּב םעד ןיא סאז ײז

 ײז ,ָאי .ןַאמ ַא טָאה יז יצ ,טגערפעג ןוא ןפור טזַאלעג יז טָאה דוד

 ףַאפ טציא טײטש רע רָאנ ,-ןקער עטסײרטעגא יד ןופ םענייא ,ןַאמ ַא טָאה

 ףע טָאה טכַאלש ןיא ןלַאֿפ רע טעװ רעמָאט לַאּפ ןפױא .ליח סבָאוי טימ הּבר

 ;טג=יַאנּת ַא ןבעגעג ריא

 סָאמ רעכלָאז ןיא ךָאד ,ןּבעג טג רימ טָאה רע 0

 ,סָארג םערוטש םעד ןיא ןגָאלשרעד טרעװ רע ּבָא

 ,ןייז לָאז גידייל ץנַאג ןרעדירב ןעגייז ןופ ךיא סָאד

 ,ןיימ רעה לדייא ,חצילה טיג ךיא ףרַאדַאּב ַאז

 ןעגנַאגעג וטסיּב ןגעװ סנעמעװ ןופ ןוא :רעטײװ טגערפעג דוד טָאה

 הירוא ןיימ טמוק רעמָאט :טרעפטנעעג ןוא טמעשרַאפ ךיז יז טָאה ?הליּבט וצ

 ךוא וטסָאה טג ַא ּבױא :ןפורעגּפָא ךז דוד טָאה .דלעּפטכַאלש ןופ גנילצולּפ

 | ,ּבײװ ַא רַאפ ךיד ךיא םענ ,עגייר ַא רעהַא וטסיּב ןעמוקעג

 טסיּב ,דוד ֹוג :ןדוד ֹוצ טגָאזעג טָאג טָאה ,םיא ןופ קעװַא זיא יז ןעוו

 !טָאג :ץוריּת םענייפ ַא ןענופעג טָאה דוד רָאנ ?םהרבַא יװ ױזַא ןענַאטשעגיײּב

 ּבָאה ױזַא יװ ָאט ,ןיטשייּב טיג לעװ ךיא זַא ,שוריפּב טגָאזעג ךָאד טסָאה וד

 ?רײר ענייד ףיוא ןייז רבוע טנעקעג ךיא

 ןייג ? ,בָאה ? ,ןגָאז  .טנײה * ,ןעק ? ,ןייז 1

 .עיִזעֶאּפ רעשידלעה רעשטיײד רעד ןופ קורדסיוא רעשיּפיט ַא ---;ןדלעה ?



 ךוּב.לאומש סָאד 06

 :טכער :ןכערּפש יד טייל יד ,ןדנַאטשַאּב ןונ ךיא !רעוו 6

 ,טכענק רעד טָאה ןענואוועג ,ןרָאלרַאפ טָאה רעה רעד

 ,ןעז קידעּבעל טלעװ רעד ןיא שטנעמ ןייק ךימ טלָאז !ייא

 עשעג טלָאז טינ טרָאװ קילײה ןייד :טָאד יא

 ,ןײטשַאּב טסלָאז ֹוד ,דוד  ?ןכָארּפשעג ,רעה ,וטסטעה 7

 ,ןמָא ,יפולַא ,ןכָארּבעג טינ סע טעה ךיא

 ,ןימ טָאג רעה רעּביל ,ןכערּפש :ןיימ טינ ךיא ליוװ ךָאד

 ,?ןייא ןּבײרט סע ליװ ךיא ח!ךימ ךיזרַאט ןוא ךימ ךוזרַאּפש

 =רעדיוו :ץוריּת םעד טינ טכערעג טּביילּב דוד זַא ,סױא טמוק סע ןוא

 יד ,טרָאטעג טינ עקַאט גיניק רעד ךָאד טָאה טרָאװ סטָאג ןגעק ןקינעּפש

 רעד רַאפ טינ ןדוד ףיוא טקישעגּפָארַא טרעו ,רעּבירעד סיוא טזייוו ,ףָארטש

 .ןהירוא ןגעק טיײקשלַאפ רעד רַאפ רָאנ ,ןעבש:תּב טימ דגיז

 סע :האובנ סהנח ןופ גנורעטײרּברַאפ יד ןיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז (ה

 סָאװ ,ןקילג ןוא ןקילגמוא ענעדיישרַאּפ ליומ ןלופ ןטימ טנכערעגסיוא ָאד ןרעוו

 רעד ןופ ךַאז ַא ןעוועג (ךיוא אפוג ך"נת:ילעּפ יד רַאפ ןוא) ןהנח רַאפ ןענייז

 ?געגנַאגרַאפ ַא ןעװעג ייז ןענייז ךוּב:לאומש ןֹופ רעגניז ןרַאפ רָאנ ,טפנוקוצ

 ןדיי רַאפ ןעװעג זיא עמעט יד ,סוכיטנַא ,ןמה ,רצאנדכובנ ,בירחנס :טייה

 ,טסײרט טנַאמעג טָאה ?ולג רערעהש רעד .לעוטקַא גונעג רעטלעלטימ ןיא

 סיוא טָאה םלוע לש ונוּבר רעד :ןענָאמרעד ֹוצ קשח ןפורעגסױרַא רע טָאה

 ןייז ןוט ךיוא טציא סיװעג רע טעװ ,ןשינעקישנָא עקילָאמַא ןופ ןדיי טזיילעג

 רָאג ןיױש ןּגָאה שוריפ ןטערקנַאק ןקיזָאד םעד ךָאנ ,לארשי קלָאפ ןטימ דסח

 יה יד ןרעדינ טכַאמ טָאג זַא ,ך"נת ןופ ןצַאז ענײמעגלַא יד םעט רעדנַא ןַא

 שינערעהוצנָא ןַא טציא ןענייז רעטרעװ יד ;עקירעדינ יד טּבייהרעד ןוא עכ

 | ,הלואג רעקידנעמוק רעד ףיוא

 =ײז ןדיי ןעו ,טייצ ַא ןיא ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא ךוגײלאומש סָאד (

 טנַאסערעטניא רעַײז ןיא רעּבירעד ,זומחלמ ןריפ ןופ ןעװעג טיי ןיוש ןענ

 .ַאב ,ןטכַאלש לָאצ רעסיורג רעד טימ ןָאטעג רעטכיד רעד טָאה סָאװ ,ןעז וצ

 ,?ריפַאװ ןשילּביּב ןייז ןיא ןענופעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנוריּבַאר ןוא ןעגנורעגעל

 ןריזילַאנַא ןלעװ רימ יװ םעדכָאנ ןטכַארטַאּב וצ ןייז רעסעּב טעװ סָאד רעּבָא

 ןענײז עניֹוזַא ךיוא לייװ ,עמעָאּפ רעזדנוא ףיוא תועּפשה עשיעּפָארייא יד

 ןוא ףמַאק ןופ טלייצרעד דָארג ןּבָאה ןרעטסומ עשיעּפָארײא יד ןוא ,ןעוועג

 יד ןופ ןעמוקעג ויא סולפנייא רעשידיי:טינ רעקיזָאד רעד ,הרובג ןוא טולּב

 ןופ :סָאּפע ןשטייד ןטסערג םעד ןופ טשרקיערעד ןוא ,רעדיל:ןדלעה עשטייד

 ,דיל:ןעגנולעּביב

 ,סעמ 2 ,רעדײא 1 ,רעסעב *  .טגָאזעג ןטלָאװ 7 ןעװעג ךיא טלָאװ }

 ןוט טיִג רצמ ןיוש סָאד לעװ ךיא
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 נָא טָאה ךוּב.לאומש ןוא דיל.ןעגנולעּבינ ןשיװצ גנודניּברַאֿפ רעד ףיוא
 ץנַארפ רָאסעּפָארּפ ,רעטנַאמרעדנּבױא רעד קירוצ רָאי 90 טימ ךָאג  ןזיוועג
 שץפָארּפ ןשטייד םעד ןרָאװעג ןלעפעג ךיײלגרַאֿפ רעד זיא רעטעּפש ,שטילעד
 יָצֹר ןלעיצעּפס ַא טנעײלעג 1868 ןיא טָאה סָאװ ,דנַארּבעדליה ףלָאדור רָאסי
 ןכעלטּפַאשנסיװ ןשטייד ַא ףיֹוא רוטַארעטיל רעשידיי:טלַא רעד ןגעו טַארעפ
 ,רעדנואװ ַא שממ ןיא סע ןוא ,עקַאט ךיז טעּב עיגָאלַאנַא יד .רָאפנעמַאזוצ
 ,רעגייק ןענופעג טינ ךיז טָאה רָאי קיצכעז עטצעל יד ןופ ףיולרַאפ זיא סָאװ
 יֹוו ןעניפעגסױא ןוא םעלּבָארּפ רעד ןיא רעפיט ןעגנירדניײירַא לָאז סָאװ
 .עמעָאּפ רעשידיי ןוא רעשטייד רעד ןשיװצ טײקכעלנע יד טײג סע טייוצ
 ,םיוא יד ןדײשַאּב טיג ךיז טייטשרַאפ רימ ןלעװפטעּברַא רעקיטציא רעד ןיא
 יז ןלעטשקעװַא טימ ןענעגונַאּפ ָאד ךיז ןלעװ רימ ;עּבַאג

 ,ךוּב.לאומש םייּב ןגוא יד ןיא ךיז טפרַאװ סָאװ ,ןמיס רעטסטלוּב רעד = |

 ןעמ יו ,טײטשַאּב עפָארטס יד .םרֲאּפ עשיּפָארטס שכעלטנייוועגמוא ןייז זיא

 ןעמַארג סָאװ ,ןזרעפ עגנַאל ריפ ןופ ,ןליּפשײּב יד טױל ןעז טכײל סָאד ןעק
 רעד ןוא ןטװצ ןטימ רעטשרע רעד טסייה סָאד ,בבאא עמעכס רעד טול ףיז
 ;רעפ;ּבלַאה ײװצ ןופ טײטשַאּב רעריװ ןרעפ רעדעי ,ןטרעפ ןטימ רעטירד
 .ןיא טנכײצַאּב ךוא רימ ןּבָאה סָאד ןוא ,ןענעײל םייב ףֹּכיּת ךיז טריּפש סָאד
 ןרעפ רעצנַאג רעד ;ןפַארט עטנַאטַאּב "רד טָאה זרעפײּבלַאה רעדעי ,קורד
 ףימ ןעניפעג רעטכיד עקיטגייה ערעזדנוא ייּב .ןטנעצקַא סקעז סע טסיײה טָאה

 ,ה"י ןט17 ףוס ןויּב ,רוטארעטיל רערעטלע רעזדנוא ןיא ,סעֿפַארטס ץגיווזא טייג

 עטסטגעָאנ יד טָאה עפָארטס יד טָא ןיא .ָאי יז רימ ןעניפעג
 רענעי ןופ ,דיל:ןעגגולעבינ ןופ עפָארטס רעד וצ תוכייש

 ןט13 ןוא ןט12 ןופ לעװש ןפיוא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,עמעָאּפ:ןדלעה רעשטייד
 ףיוא דרַאמ םעד ,ןדליהמירק ןוא ןרירפגיז ןופ טפַאשּביל יד טגניזַאּב ןֹוא החד
 | ,חמקג סדליהמירק ןוא ןדירפגיז

 ןצנַאגניא זיא סעּפָארטס יד ןופ ייּבעג סָאד זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק גולפ ןיא
 טָאװ ,סעּפָארטס עקיזרעפ=ריפ ןופ טײטשַאּב דיל:ןעגגולעּבינ סָאד ךיוא ,שיטנעדיא
 ןופ טײטשַאּב ורעפ רעדעי ואװ ןוא בבאא עמעכס רעד טױל ךיז ןעמַארג

 ןּבָאה דיל:ןעגנולעגינ ןיא :ךיישרעטנוא ןייא ןַארַאפ רעּבָא .ןורעפ:בלַאה ייווצ

 טלֲא ףיפ רעטכַא רעד ןוא ?ןטנעצקַא ירד וצ ןורעפײּבלַאה ןביז עטשרע יד

 .קֵא ירד וצ קיסעמכיילג ןזרעפ:ּבלַאה טכַא עלַא ןּבָאה ךוב:לאומש ןיא ;ןטנעצ

 זָאל ךיא רָאג ,טנעצקַאיײב ַא ןגעװ עגַארפ ַא רעשרָאפ יד ײב ןַארַאפ ךָאנ ןיא סע 1

 ,ןגעו תרוטשפ ןוֿפ ,טײז ַא ןיא ָבִד 2

 ,/ טטכישט שרוטַארעטלל טשידיי
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 ישלַּביִנ ןופ סעפָארטס ײװצ עטשרע יד ךיא גנערּב ןגעװ ךיײלגרַאפ ןופ ,ןטנעצ

 - +עּבַאגסױוא סנַאמכַאל טול ריל:ןעגנול

 שת 184 גמ 2164 1086/60 | ששטמ606י8 +1/ 64

 שסמ 201464 1006086עס62} | ץסמ 0261 1:1088616

 טסמ 1640 20068902116ת, ץסמ שסומסמ 4064 צסת 1028862

 ץטסת 160סתט/ 16046מ 8191/סמ 1מט864 1 םט ישטמ0ס/ םססעסמ 8880

 12 שטס28 {מ םטי0206מ 614 8620606 2028661ם,

 482 ות 2116 1206 תומז 8680626ע98 100246 81מ,

 4110000116 88 81 426801768 טת0 ש88 014 8680626 נץ.

 08 םמגסס {םטסמסמ 6 טנ} ט01116868 646מ 104

 עטױיטנעצקַא עלופ ריפ רדסּכ רימ ןּבָאה ןרעפּבלַאה ןטכַא םעד ןיא

 416 ,ט) :ןטײװצ םעד ןיא ;88 ,20 ,טטמ ,1/ :ןטשרע םעד ןיא ;ןפַארט

 | ,1זק ,80ת

 =ףוּבילאומש ןוא עפָארטסײןעגנולעּבינ ןשיוצ קוליח רעד ןזיא סָאד טָא

 =ָארטס 2000 רעכעה עלַא ךרוד סַאנסױא ןָא טעמּכ ךרודַא טייג סָאװ ,עפָארטס|

 רעשירי רעזדנוא ןופ סעּפָארטס 93 עלַא ןוא דיל:ןעגנולעּבינ ןֹופ סעפ

 ,עמעָאּפ

 ףעיינ רעד ןוא רעטלעלטימ ןופ לעװש ןפיוא עיזעַאּפ רעשטייד רעד ןיא

 'ףעד ואװ ,ךוּב-לאומש ןיא יװ עפָארטס ןימ רעד טקנוּפ ךיוא ןַארַאפ זיא טייצ

 יד טָא ךיז טפור ןשטייד יד ייּב .עקידרעירפ עלַא וצ ןכילגעג יא זרעפּבלַאה ױעטכַא

 ןגָאה רימ סָאװ ,דיל:טנַארּבעדליה םעד טױל ?עּפָארטס.טנַארּבעדליהװ עפָארטס

 =טנַארּבעדליה סָאד זַא ,ןגײצוצרעּביא ךיז גנירג זיא סע ;וטכַארּבעג רעידּפ

 .עטשרע ןייז זױלּב ןעמענ ןלעװ רימ ןעו ,לקשמ םעד טימ ןּבירשעג זיא דיל

 :ףעשטיײו רעד טול "?עפָארטס2ןעטרַאגנעזָארע ןָא סָאז ןפור 241 'ז ןַאמצייל .קרעטש 1

 וליּפַא טּבײרש רעכלעו ,קירע .מ ךָאנ טייג יײז ךָאנ ןוא ,0ס/ 2050288/102 עמעָאּפ

 .שַאב טוג ןעוועג ןיא ...דילקןעגנולעבינ סָאד ךיוא; :(16 'ז /וכו ןַאמָאר ןשידיײטלַא ןגעוו)

 ךייז ןיא ןעמעָאּפ;ך"נּה טדיײלקעג טָאה ןעמ זַא ,טיו ױזַא ,סָאג רעשידיי רעד ףיוא טנַאק

 סָאד זַא ,סיוא טמוק ָאד ,"עפָארטס;ןטרַאגנזױור רענעפורעג ױזַא רעד ןיא ,שובל ןשירטעמ

 !עפָארטסגןטרַאג:זױר רעד טימ ןבירשעג זיא דיל-ןעגנולעבינ

 ךעמָאנ םענעמונעגנָא םעד טָאטשנָא ןימרעט ַאזַא ןריפוצנײרַא דנורג ןייק טינ עז ךיא

 רעשטײד ןיא אכמס-רב ַאזַא ףױא ןפוררַאפ ײּברעד ךיז געמ ךיא ןוא ,,?עפָארטס.טנַארּבעדליה,

 .עטער ַאטסוג רָאסעפָארּפ טעטיסרעװינוא רענילרעב ןופ רערעל רעקילָאמַא ןַײמ לװ ,עיגָאלָאליפ

 *ַעג ַא טַאהעג ךיא ּבָאה ,טיוט ןײז רַאפ םישדח רָאּפ ַא טימ ,1026 יַאמ ּבייװנָא ,(1606146)

 ףופ ןיא ןסיװ ןכײר ןיײז ןופ ןײז וצ חנהנ ןוא םיא טימ ךיז ןעז וצ לָאמ ןטצעל םוצ טייהנגעל

 ,ףליה רעכעלדניירכ ןייז



 00 | | טפָארטס

 ַא טימ רעּבָא ,גנוּבײרשרַאפ סכילַאװ קיזייא טױל סָאד גנערּב ךיא) עפָארטס

 : (גיילסיוא ןטריזיגרעדָאמ

 ,טנַארּבעדליה רעטסיימ ךיז ךַארּפש ,ןטירסױא דנַאל וצ ליוװ ךיאק

 .דנַאל סָאד ןיא ןרעּב וצ ןוײװ ליװ געװ יד רימ רעד

 ןגָאט ןּביל ןכנעמ ָאז ןזעװעג טנַאקַאּבנוא רימ ןענעז ןייזמ

 ,שךאועג יג ךיא עסוג יורפ ןרָאי קיסיירד ןוא ייווצ ןיא

 טינ ןעװעג ןענייז עקידרעטעּפש יד ןוא שטילעד זַא ,ָאזלַא ןעעז רימ

 ןּבירשעג ןיא ךוּב:לאומש סָאד זַא ,טגָאזעג ןּבָאה ײז ןעװ ,ךעלטקניּפ ןצנַאגניא

 יד ןופ ןעמָאנ ַא ָאי ןוש ןליװ רימ בוא ;עפָארטס2 ןעגנולעּביג רעד ןיא

 לי ה רעד ןיא ןּבירשעג זיא ךוּבײלאומש סָאד זַא ,ןגָאז רימ ןפרַאד ,ןשטייד

 יעפָארט טיטנַארּבעד

 ןוא .ךוּת ןיא רָאנ ,עיגָאלָאנימרעט רעד ןיא טינ ָאד טייג זדנוא רעּבָא

 :ַָאירַאװ יו טינרעמ ןענייז סעּפָארטס עשטייד עטנַאמרעד עדייג זַא ,זיא ךַאז יד

 ףלעה רעשטיײד רעצנַאג רעד רַאֿפ שיפיט ןיא רעכלעוו ,ןימ ןייא ןופ סעיצ

 יז ,עקידרעירפ ַא זיא עּפָארטסןעגגולעּביג יד ,רעטלעלטימ ןופ עיזעָאּפ רעש

 ןפיוא רעטשרע רעד ןופ ןטקַאװעגסױרַא ,ערעגניי ַא זיא עפָארטסײטנַארּבעדליה

 זַא :גָאט רעד יװ רָאלק יא טקַאפ ןיא רעּבָא ;גנוכַאפניײארַאפ ןופ געוו

 ןענייז סָאװ ,סעמעָאפ עשילביב ערעדנַא יד ךױא ןוא ךוצילאומש סָאד

 =יזו ןעמונעג ןּבָאה ,"ךוב:לאומש ןוגינּבח ןרָאװעג ןפַאשעג זדנוא ייּב

 ;לטימ ןופ רעדיל עשידלעה עשטייד יד ןופ םֶרָאֿפ רע

 .רעטלע

 יז ןַא ,טוג ֹזַא חסוג ןשיטעָאּפ ןשטייד םעד טנעקעג ןּבָאה ןדיי ביוא

 רעירפ ןופרעד זיא ,ןעגנוטכיד ענעגייא ףיוא ןליפַא טצונעגסיוא םיא ןּבָאה

 יד ןזַא :טסעפ ןעקנעדעגרַאפ ףרַאד ןעמ עכלעוו ךַאז ןייא ןעגנורדעג ץלַא רַאפ

 טקֹודָארּפ ַא ןענייז רעטלעלטימ ןיא זָאטעג רעקיטסייגז רעשידיי ַא ןגעוו דייר

 זיא סע יװ טקנוּפ ,ןעװעג ויא ןבעל שידיי קידכיזרַאפ ַא ,עיזַאטנַאפ רעד ןופ

 ןיא רעקלעפ עלַא ןבעל ןַאד ,ַאטעג טטײה טײקיטרַאנגײא בוא רַאנ ,טנייה ַאד

 לָאפָאמסָאק רעוויַאג רעד זיא סָאטעג ןגעק הלוגס עקיצנייא יד ןוא ,ָאטעג ַא

 ..וםיורט רעשיט

 ךרוד ןיולּב טינ טריירעטקַארַאכ רעּבָא ןרעװ רעדיל:ןדלעה עשטייד יד

 ַא טרעּפרעקרַאפ ײז ןיא ויא סע .עפָארטס ןוא זרעפ רעייז ןופ ייּבעג םעד

 ןוא טלַאהגיא ןשיטקַאפ ןיא יט ,ליטס ןוא ךַארּפש ןיא ײס עצנַאג ַא טלעװ

 -- רעטכיד רעשידי רעודנוא טָאה סָאװ !ךיז טגערפ זיא .תוהמ ןשיטע ןיא

 ןטעלַא םעד ןופ ןעמונעגרעּביא - םרָאפ רעד רעסיוא

 ינֲָא ְןַא טימ ,ויטַאגעג םעד ףױא ןרעפטנע וצ ןייז רשפא טעװ רעגנירג

 עכלעוו ,גנַאזעגײדלעה ןשטיײד םעד ןופ ןטנעמעלע עטסקיטכיװ ענעי ףיוא זייוו

 יא טיג ךוּבילאומש רעזדנוא ןיא ןענייז
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 עשטייד בור םעד ןיא טקיטלעװעג עכלעוו ,הטיש עשיטע ענעי טלעפ סע

 ךיז טוָאל עכלעװ ןוא ,"דיל:ןעגנולעּבינא ןיא ר רעטשרע רעד ןיא ,רעדיל

 :ײרטעג זיא ןשטנעמ ַא ײּב ץעזעג עטסכעה סָאד :ױזַא ןרילומרָאּפ רוציקּ

 .רַאפ ןוא תולוװע ןוטוצּפָא םעד ּבילוצ ןעמוקסיוא לָאז סע ןעװ ןליּפַא ,טפַאש

 גיניק טעד טפַאשיירטעג ןריואוושעג טָאה דיל:ןעגנולעּבינ ןופ ןעגַאה .סנכעב

 גנירג ַא טימ רע טעגרהרעד רעּבירעד ,ןדליהנירּב ּבייוו ןייז ןוא ןרעטנוג

 רלעה םעד בוח ַא ןליפרע ןופ ןייזטסואווַאּב ןטימ ןוא ץרַאה

 רַאפ המקנ ןעמענ ֹוצ ןריואװשעג טָאה ,ּבייװ סדירפגיז ,דליהמירק ,ןדירפגיז

 ןענעגַאה רָאנ טינ טלעװ רעד ןופ םוא רעבירעד יז טגנערּב ,טױט טדירפגיז

 ּפָאק םעד ּפָא יז טקַאה ןרעטניג ;רעדירּב יירד עריא ךיוא רָאנ ,רעדרעמ םעד

 ,טגעה ענעגייא עריא טימ

 :ָאיצַאנ עשטייד יד רעכלעוו טימ) ײטפַאשיירטעג רעשטייד, ןימ ַאזַא ןופ

 יו עדוי ימ רעטכיד רעזדנוא ןיא (טנייה ןיּב ךָאנ ךיז ןעמירַאב ןטסילַאנ

 ַאזַא ןופ רעדיוש ַא טימ טרעקעגּפָא ךיז טלָאװ םוקילּבוּפ ןייז ךיוא ןוא ,טייוו

 .המקנ רעקידתונמחרבמוא רעד דָארג זַא ,ןיז ןעק סע .ףָאטש ןקידתוירזכַא

 ןדי זַא ,וצרעד טכַארּבעג טָאה ,ןעגנולעבינ יד ןופ טגָאלש סָאװ ,טשרָאד

 .עטיל רעזדנוא ןיא ןעניפעג רימ) ןחמוא ןַא ןפרָאװעג עמעָאּפ רעד ףיוא ןבָאה

 רעדיל יד רעלוּפָאּפ ןעװעג ןענייז ןדיי ייּב זַא ,ןשינערעהוצנָא ךס ַא רוטַאר

 ,סײװ ךיא לפיװ ףױא ,טרעװ סע רָאנ ,טנַארּבעדליה ןופ ןוא ךירטיד ןופ

 הביבס רעשידײ רעד ןיא לָאז ןעמ זַא ,טנָאמרעד טינ לָאמ ןייא ןייק ןליּפַא

 ,עמעָאּפ ענעגײא ןַא ךיז רַאפ ןפַאשעג ןוא (ןעגנולעּבינ יד ןעגנוזעג ןבָאה

 =עּביג סָאד יװ חסונ ןכעלמעג םעד ןיא ןוא גנַאל ױזַא ךיוא ,ךוּב:לאומש סָאד

 ןשטייד םעד ןופ טפַאשײרטעג רעשירעסיגרַאפטולּב רעד ןָא רָאנ ,דיל:ןעגנול

 | ,גנַאזעג:ןזלעה

 סָאװ ,טייקשירעטיר עשיפיצעּפס ענעי עמעָאּפ רעזדנוא ןיא ךיוא ָאטינ

 ןליּפש:ףמַאק ןוא געיעג .דילןעגנולעּבינ םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא

 רעֶּבָא .בור סָאד טנכער ןעמ יװ ,דמערפ יֹוזַא ןדיי ייּב ןעוועג טינ ןענייז

 ןרעדיילש םייּב ןוא ןייטש םעד ןפרַאװ םייּב ןעגנוטסעמרַאפ יד ןענייז טנטשרע

 ןיא יװ ,ךַאז עכעלגעטגָאט ַאזַא ןדיי ודנוא יב ןעװעג טיג טרָאּפ זיּפש םעד

 ײּב ךיז טָאה סנטײװצ ,ה"י ןט12 ןיא טפַאשלעועג רעשיפיוה רעשטייד רעד

 יד יב יװ רעטיר ןופ טכיש עצנַאג ַאזַא טעדליפעגסיוא טינ ןדיי

 ןּביילּב טומעג טּפַאשרעטיר רעד ןופ ןבעל רעגײטש רעד אליממ טָאה ,ןשטייד

 =טינ םעד ךמערפ ןּבילּבעג ויא רע יװ ,רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדײ סעד דמערפ ױזַא

 יה גונעג טינ ןרָאװעג זיא רע ! ןגָאז וצ ןייז טעװ רעקיטכיר ,רעיױּפ ןשידיי

 ,טלעװ רעשירעטיר רעד ןגעװ טסואוועג בָא ערעודנוא ייּב טָאה ןעמ ,שימ

 ןרעג ןענײז עלַא ,ןּבעל רעגייטש ריא ןופ ןסָאנעג ןּבָאה ןדיי סעּפורג עגיילק

 םינלעּב טגײה ךָאנ ןענײז ןדיי יװ ױזַא) ןלייצרעד ריא ןגעװ ןרעה וצ ןעוועג
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 =מ ַא ןופ רעדָא ףױה ןכעלרעזייק ַא ןופ ןּבעל םעד ןגעװ תוישעמ ןרעה ֹוצ

  ףעװעג טינ טרָאּפ סָאד ןיא סנגייא ןייק רעּבָא ;(החּפשמ רעשירעדרַאיל

 רעד ןיא הביבס רעשידי רעד ןופ נַאטשוצ ןקיטסייג ןימ ַאזַא יג

 רעשידלעה רעשידיי ַא רַאֿפ ןטסָאמעגנָא יװ ןעוועג לאומש רפס ןופ טלַאהניא

 יד ןופ עניא טײטש םיא ןופ רעטנעצ ןיא סָאװ ,ףָאטש ַא זיא'ס .עמעַאּפ

 יא ןַא ןגעו ןעגניז .ךלמה דוד ,עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןרוגיפ עטסערג

 סָאװ -- טקירעדינרעד ךעלקערש ױזַא ןיא קלָאּפ סָאד תעשּב ,גיניק םענעג

 ףםיֹוה ענייז ךיז םורַא טָאה דוד ?ןצרַאה םוצ רעמ ךָאנ ןײז טגָאקעג טָאה

 פד "וו יֹזַא ךרעּב ןעמונעגפױא טָאה די רעשירעטלעלטימ רעד עכלעו ,טייל

 ןענַאמרעד ,טריפעג ָאד ןרעװ סָאװ ,תומחלמ יד ,טייצ רענעגייא ןייז ןופ ןלַאסַאװ
 :עד ;דיל:ןעגנולעּבינ ןיא רענוה יד ןוא רעדנוגרוּב יד ןשיװצ תומחלמ יד ןיא

 ןופ ןטעטיּפע יד קשח טימ ךוּב:לאומש ןופ רעטכיד רעד עקַאט טצינ רעּביר

 םורַא ןעלגניר סָאװ ןרַאה יד ,ןדלעה עשילּביּב ענייז רַאֿפ דיל:ןעגנולעּבינ

 טימש ןפמעק ייז ;"טנַאגײװ רעצלָאטשװ ,"ןקער עניקא ,"ןגָאצרעהח ןסייה ןדוד

 ,לטימ ןופ ךַארּפש רעד ןיא טסײה טּפַאהטנעלע) "?טנַאה רעטפַאהטנעלע

 שעגסיוא סָאד טרעװ ,עטױט ןלַאפ סע ןעװ ןוא ,(קיטכעמ ,שידלעה :רעטלע

 יד ןןעזעג טָאה} ךאז ןעמח ! ןעגנַאזעג עשידלעה עשטייד יד ןיא יװ ױזַא טקירד

 סָאװ ,סדוד רעניד רעיירטעג רעד ,בָאװ ."?ןאמ ןדרעװ ןכנעמ ליפ ,ןלַאּפ ןטָאט

 ןופ ןענעגַאה ןָא לסיּב ַא טנָאמרעד ,סנכערּברַאפ ףיוא גיניק ןייז בילוצ טייג

 רע טעז תוירזכַא רענעסיּברַאפ סמענעי ןגעקטנַא סָאװ טינרעמ ,דיל:ןעגנולעּבינ

 .ןלזג רעשידיי ַא יו סיוא

 ןרעװ ך"נּת ןופ ןדָאזיּפע עשירעגירק יד ואוו ,ןלַאּפ ןליּפַא ןפערט רימ

 סָאװ םעד ןיא רעּבָא ,ןעגנולייצרעד:שרדמ טױל ,תמא -- ,טרעטיירּבעגסױא

 עסיועג ַא סיוא טרָאפ ךיז טקירד ןעמונעגנײרַא ייז טָאה רעטכיד רעזדנוא

 =ריה רעד טימ ןרעלקרעד יז ןגעמ רימ סָאװ ,עיזַאטנַאפ רעד ןופ טײקוװיטקַא

 .עיזעָאּפ רעשטייד רעקיטלָאמעי רעד ןופ גנוק

 .1ײא טָאה ּבָאװ ױזַא יװ ,םעד ןגעװ עטכישעג יד רעגייטש ַא ןיא טָא

 טנַאמרעד סָאװ ,עטכישעג ַא ,ןומעשינב יד ןופ טָאטש יד ,הּבר ןעמונעג

 .עיֵארט ןעמעננייא םייּב דרעפ םענרעצליה ןטימ לציּפש סעסועסידָא קרַאטש

 ַא ןיולּב רימ ןעניפעג ,עקידרעטייוו ןוא וכ ,בי 'ּפַאק ,'ב לאומש ןיא

 יב ןטלַאהעג ןיוש טָאה ןוא הּבר טרעגעלַאּב טָאה בָא :גנולייטטימ ענעקורט

 ליח ןרעסערג ַא טימ ןעמוק לָאז רע ,ןדוד וצ טקישעג רע טָאה ןיז ןעמעננייא

 ;םש םעד ןּבָאה לָאז ןײלַא גיניק רעד ידּכ ,טָאטש יד ןעגניװצַאּב לָאז ןוא

 ,רָאג ןיא סָאד טַאטשרעסַאװ יד ןעמונעגנייא טָאה ןוא ןָאטעג ֹױזַא טָאה דוד

 ,(1350--1301) סעפַארטס 50 עצנַאג ןיא טקַאפ םעד ןדנוא טיג ךוּב.לאומש סָאד

 ,ַאזַא ָאד ןיא טלַאהניא רעד .ערוטנַאװַא ןַא ןופ ץוּפַאּב ןטיירּב ַא טימ

 ,טסעפ וצ זיא טָאטש יד :גָאלקעג ַא טימ ןבָאװ וצ ןעמוקעג ןענייז ןדיי

 טיג רענעסרעגניװ ןוא רעדלעפ ןגיל לייװרעד ןוא ,ןעמענ טינ יז ןעק ןעמ
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 סָאד ,ןיינ : טרעפטנעעג בָאו טָאה ,םײהַא קעװַא רעסעּב רימָאל ;עטעּבראַאּב

 םיא וט ךיא רעדײא ;דלעה סעד דוד רַאפ דנַאש עקיּבײא ןַא ןעוועג טלָאװ

 ףיוא ןּברַאטש לעװ ךיא רעדָא ןסישרעד רעסעּב ךימ ןעמ לָאז ,ןויזּב ַאזַא ןָא

 ךיוא יז רימ ןענעק ןױעגנוהסוא ןוא ,טסעפ עקַאט ןיא טָאטש יד .רעיומ רעד

 רעדײלש ַא ֹוצ ֹוצ ךיפ טדניּב :ןגָאז ךייא לעװ ךיא סָאװ טרעה רעּבָא ,טינ

 ,טָאטש רעד ןיא ןײרַא ךימ טרעדיילש ןוא גנונעּפָאװַאּב רעצנַאג ןיימ טימ

 טולּב סָאד ןכַאמ לעװ ךיא :ןכָאװ ריפ ןרעױמ יד רַאפ ָאד טרַאװ ךָאגרעד

 טולּב ןייק ןןרעיוט =} ןרָאט ןעד וצ סָאד ריא טכעזװ .רעט ןכרוד ןעניר

 ,"טָאט ךעּבענ ןיּב ךיא סָאד ,ןסיוו ריא טלָאז ָאד רָאװרַאפ ,ןטייג) טָאג ןיה סיוא

 =ה טָאטש יד ןיא לַא ןפרָאװעג דרַאװ גָאצרעה רעדא .ןעשעג זיא ױזַא

 אז ליפ רע ;ךאז ָאד ןעמ גינעמ ליפ ,ןיוה ןעוװטיװ רענייא ןיא ליפ רע ,ןיינ

 ;טײל יד ןיא ןעטגָארפ ָאד .ךארּבעצ דרעװש ןייז םיא סָאד ,דניוװשעג רָאג

 ?ןייז וטסגָאמ ןשטנעמ ַא רַאפ סָאװ} סנאמ סָאװ --

 ,ןיירעה ךימ ןפרַאװ ןוא ןפירגַאּב ךימ ןָאה ןדיי יד --

 ?דימ ןכַאמ ןדנוא יד ,ןדיי ןעד ןופ וטסיּב ןוא -- |

 וויי ןכ ךָאד ךיא ןיּב ןונ ,ןגָארּפ וצ ךימ ריא טָאה סָאװ --

 רע ןיהואוו הנמלַא יד ןוא  ,ּביל רַאפ דיר ענייז ןעמונעגנָא ןּבָאה ענעי

 ,ןרָאװעג טנוזעג זיא רע ןענַאװ זיּב ,םיא םורַא ןעגנַאגעג זיא ןפָארטעג טָאה

 ןָאטעגסױא רע טָאה ,חוּכ ןיוש טָאה רע זַא ,טריּפשרעד רע טָאה לָאמגייא

 =עג טינ םישוּבלמ ערעדנַא ןייק טָאה הנמלַא ןייז לייוו ןוא ,גנַאהעגסגירק ןייז

 ןעגנַאגעג זיא רע ,רעדיילק עשרעּבײװ ריא ייּב ןעילעגסױא רע טָאה ,טַאה

 ַא ןענופעג טָאה רע ןענַאװ זיּב ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא רעהַא ןוא ןיהַא

 ןוא דרעװש ַא םיא ןכַאמ דלַאּב דימש םעד ןסייהעג טָאה רע .רעכַאמדרעוװש

 טָאה דנַאנַאכָאנ לָאמ ןּביז רעּבָא ;טרעװ'ס יװ רעמ ןלָאצַאּב וצ םיא טגָאזעגוצ

 םייּב .ןכָארּבעצ ייז טָאה בָאװ ןוא ,ןדרעװש טדימשעג ץלַא רעטסיימ דעד

 ןעמעװ :טגערפעג םיא בָא טָאה .ןפָארטעגוצ ךדימש רעד םיא טָאה לָאמ ןטכַא

 רעכַאמדרעװש רעד !?דרעװש רעד טימ טעגרהרעד ןעזעג ןטסּביל םֵא וטסלָאװ

 ףױא טקַאהעצ םיא בָא טָאה .ןבָאװ יװ ױזַא טינ םענייק :טרעפטנעעג טָאה

 ,טרָא ןפיוא דלַאּב רעקיטש

 ןױוש ןיא סע .רעױט ןרַאפ ןסיורד טרַאװעג לייװרעד ןּבָאה לארשי יד

 יז ןּבָאה ;ןעזעג טינ טולּב ןייק ןּבָאה ייז ןוא ,שדוח ַא ןעגנַאגעגקעװַא ןעוועג

 עג סָאד ןּבױהעגנָא טציא טָאה רע רָאנ ,ןעמוקעגמוא זיא בָאוי זַא ,טניימעג

 .סגירק ענייז ןָאטעגנָא ,זױה סהגמלַא רעד ןיא קירוצ קעװַא זיא רע ,געלש

 1844 גרובסגיוא ךיוא ןוא ןטּפירקסונַאמ עדײב ןבײרש ,שדוק.ןושל ףיוא ,,ױזַא טָא }

 רע ןעװ רעּבָא ;ןגיל ַא טַאלג ןגָאז טינ ךָאד טעװ ,דיי רעמורפ רעד ,בָאוי ,"ןייק , טרָאװ סָאד

 עשיערּצעה סָאד ,ןכ, רָאג רע טנײמ ןײלַא ןוא ,טינ ףיוא ןענײמ לָאז רענעי זַא ,"ןייק , טגָאז

 .רע3 ןױש ןיא טלָאמעד ,הבלב תחאו ה ב תהא ,) ?ָאי,
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 םעגנָא טָאה רע ןעמעװ ןרעדעי קידנטייט ,ןסַאג יד ןיא סױרַא ןוא רעדײלקי

 .רעױט ןכרוד ןעניר טולּב סָאד ןעזרעד ןּבָאה לארשי יד ןענַאװ זיב ,ןּפָארט

 ט1ײרַא רע זיא ,טולּב ןופ טנעה יד ֹוצ טּפעלקעגוצ דרעװש יד ךיז טָאה ןבָאוװי

 ריא טָאה רע ,רעטכָאט ריא ןענופעג ןוא זיוה סהנמלַא רעד ןיא קירוצ ןפָאלעג

 עג ײרשעג ַא טָאה יז רָאג ,ןשַאװ וצ ךיז רעסַאװ םיא ןעמירַאװנָא ןסייהעג

 בָאי !טעגרהרעד ענעגײא ענימ עלַא ךָאד טסָאה וד ,יײג לװייט םוצ :ןָאט

 ןיא ריא וצ ןכָאטשעגנײרַא ךלַאּב טנַאה רעד טימ ןעמַאזוצ דרעװש ןייז טָאה

 ןיִּב טנַאה יד רע טמרעװ ָאדק ,דניק ַא ןגָארטעג טָאה יז יװ ױזַא ןוא ,ךיוּב

 יד ףוא ןּבעגעג ףרָאװ ַא רעדיװ ךיו טָאה רע ."דרָאװ גידייל ןיורפ יד| יז

 טָאטש יד ןוא ,ןרעױמ יד טמערוטשעג לייוורעד ןּבָאה לארשי יד ,רעניואוונייא

 ,ןלַאפעג זיא

 ֹׁש

 =ילעפגייא ןוא הרובג רעשירעגירק ןוא דיירפ ןימ ַאזַא טימ ךיײלגַאּב רעּבָא |

 ןופ סָאװ ,ךינּת םעד יּבגל ןּבָאגוצ ערעדנַא ךוּצ:לאומש ןיא רימ ןעניפעג טייק

 שיילפדליו יװ ןענעכײצַאּב טינ שרעדנַא יז רימ ןענעק טקנוּפדנַאטש ןשירָאטסיה

 שכיד רעזדנוא ןיא זַא ,ןעקנעדעג רדסּכ זומ ןעמ .טעשזוס ןשילּביג ןופ ּבייל ןפיוא

 =ֹוצ ןוא תומחלמ טלדנַאהַאּב רע ןעוו ,דנַאנַארעדיװ ַא ןעוועג ויא המשנ סרעט

 טָאה רעטסומ ןשטײד םעד ןופ ןוא רוקמ ןשילּביּב םעד ןופ :ןסױטשנעמַאז

 עכלעוו ןיא ,ןשינעטלעהרַאפ יד ןופ ןוא ;ןפָאװ ןוא טולּב וצ עּביל טמַארטשעג

 ?רַאפ ןסקַאװעגסױרַא זיא ,רעטלעלטימ ןיא הדע עשידי יד טּבעלעג טָאה סע

 ײרע ,עשילרעטסיוא ןַא ןופרעד ןעמוקעגסױרַא זיא ,טייקשירעגירקמוא ןַא טרעק

 יגנושימרַאפ עכעלרעכעל א ןייוורעט

 רצוא ןַא ןיא ענעצס יד .דָאזיּפע.תילג.דֹוד םעד רעגײטש ַא ףימ ןעמענ

 לארשי קלָאּפ ןרַאפ ןָא ךיז טמענ דוד :תוגשה עשרעטיר טימ ןשטנעמ ַא רַאפ

 זַא ,סױא עקַאט ךיז טזָאל סע ןוא ,טײקרַאטש רעטרעּפמולעגמוא סעתילג ןגעק

 ףעשיזיפ ןופ גנודניּברַאפ יד ,טײקנילפ ןוא לכש רָאג ,טסיופ יד טינ טגיז ןגיז

 ןינע םעד ףױא ןַא ,טריּפשעג טָאה רעטכיד רעזדנוא ,רעקיטסיײג טימ טייקלעפ

 ןטימ ןדָאװיּפע יד רעטײרּב ךס ַא לשמל טלקיװטנַא רע ;ןלעטשּפָא ךיז רע זומ

 ,ײגײּברַאפ ץנַאג רָאג טלײצרעד ך"נת ןיא ןרעװ סָאװ ,רעּב ןטימ ןוא ףלָאװ

 ןפױא רעטײטעג ַא טגיל תילג ,טקידנעעג ףמַאק רעד ןיא טָא רָאנ .קידנע

 ?רעטכיד רעשרעטיר תמא ןַא לַאּפ ַאזַא ןיא ןָאטעג טלָאװ סָאװ ,דלעפ ןטיירּב

 ןיא טימרעד ןפמעק וצ ןפָאװ סעתילג ןעמענוצ ןדוד טזָאלעג רע טלָאװ סיוועג

 =עגניא ןטלָאװ ןוחצנ םעד ןענעכײצַאּב וצ ףיוא ןוא ,ןפמַאק עקידרעטעפש

 .?ןײטש ןיא טרעהרַאפ ךיז ןטלָאװ רעטיר יד ואװ ,ןרינרוט ןרָאװעג טנדרָא

 ?לאומש ןופ רּבחמ םייּב ,ןליּפש עשרעטיר ערעדנַא ןוא ןרעדיילש:זיּפש ,ןּפרַאװ

 ףדיי ןשירעטלעלטימ םעד ןופ עיגָאלָאכיטּפ יד ךרודַא רעּבָא ךיז טסייר ךוּב

 :ןַאלּפ םענייפ ַא ןדוד רַאפ רע טָאה רַאפױעד רָאנ ,רע טסעגרַאפ ןרינרוט יד
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 ךעק רע לייוו גנַאהעג.ןפָאוו סעתילג ןפיוקרַאּפ טעוורע

 סָאד ןיא טָא רָאנ ,ךעלבײלגמוא !טלעג ךס ַא ןעמענּפָא רַאפרעד

 ;:טרָאװ ייּב טרָאװ

 ןדרעווש ןייז ןוא שיגרַאה ןייז ןויר םעד יּפָא ךָאצ דוד 7

 ,טרעװ טלעג ליפ זיא סע ,ןפױקרַאּפ סע ליוו ךיא :ךארּפש רע

 ךיא לָאמ ןטײװצ ַא ענעגיײא סָאד רימ ןרעה רעטעּפש עלעסיּב ַא ןוא

 :חסונ ַאזַא

 ,ןייניה םילשורי ןייק תילג ןופ טּפײה סָאד גורט דוד 5

 ,ןייז טזומ ןזיוה םענייז ןיא ןפָאװ ןייז ןוא שינרַאה ןייז

 ןֹּבע ןעמוק ףימ טרעוו סע ,ןפיױקרַאפ סע ליוו ךיא :ךארּפש רע 0

 ,ןּבעג םורד רימ : ןעמ ןומ ןדליג ליפ

 ףעטלעלטימ ןיא טפרַאדעג רָאי ץנַאג ַא ןופ דיי ַא עקַאט טָאה סָאװ ֹוצ

 ןּבָאה טיײצ סרעטכיד רעזדנוא ןיא ןדיי ?ןפיוקרַאפ וצ ףיוא טינ בוא ,רעװעג

 ןגָארטעגרעּבירַא רעטכיד רעד טָאה ;הרוּת טנױעלעג רעדָא ,טלדנַאהעג רעדָא

 ף"נת ןופ ןדלעה יד טכַאמעג ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןשינעטלעהרַאּפ יד

 ןיא רעטכיד ןופ עבט יד לָאמעלַא זיא ױזַא ,רעלדנעה ןוא םימכחידימלּת רַאפ

 ךיא ןעגנוטכיד עזעיגילער עשטײד:טלַא יד ןיא :טייצ רעװיטימירּפ רעמ ַא ןיא

 עשיזיוצנַארפ יד ןיא ןוא ,המחלמ:לעּב רעשינַאמרעג ַא יװ טרעדלישעג סוטסירק

 ןענױשרַאּפ יװ םינּפ ַא רעמיור עטלַא יד ןּבָאה טרעדנוהרָאי ןט17 ןופ סעמַארד

 :עלַא םצעּב ןיא ןטײצ יד ןופ טסײג רעד .ףיה סנטנצרעפ םעד ץיוודול ןופ

 ןעלגיּפש ןטיצ יד ןכלעװ ןיא ,רעּביײרש םעד ןופ טסײג רענעגייא רעד לָאמ =

 ,ּפָא ךיז

8 

 טייצ רעס ָאֹוו ןיא ,עגַארּפ יד ןרעפטנערַאפ ֹוצ ךָאנ טּבײלּב סע

 | | .ןעמוקעגפיוא זיא עכעָאּפ רעודנוא

 ןוט וצ ָאד ןּבָאה רימ זַא ,םעד ןגעװ ןייז טינ דײר ןייק רָאג ןעק סע

 סָאװ עּבַאגסױאפקורד עטסטלע יד םגה ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ קרעװ ַא טימ

 רעד טָא ןופ רעּבעגסױרַא רעד טגָאז טסיזמוא טינ ,1544 ןופ זיא ןענעק רימ

 ןעד ,לאומש רפס םעד ןופ ןוגינ םעדח :טרָאװכָאנ ןייז ןיא עּבַאגסוא רעטשרע

 ָאז ;ןיהרָאפ ןוגינ ןעד ןָאק רע ,רענייק טנגרינ יז סע ,ןיימ ךיא .,.לארשי לּכ ןָאק

 :לּכ ןעק ךוּב-לאומש ןופ ןוגינ םעד} "ןיועג וצ טלעג:ןרעל סָאד רע טָאה

 ןענעק טיג לָאז סָאװ ,רענייק ָאטינ ץעגרע ןיא זיא סע זַא ןיימ ךיא ,..לארשי

 ןיא ,סע טסײה .ןטלעגײּבר ןרָאפשנײא רע טעװ ;רעירפ ןופ ןוגינ םעד

 ,ןעמוק ץינ;וצ טוג רימ טעװ סע * .ןגױצַעגּפָארַא טָאה * .טריזיגרעָאמ גיילסיוא }
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 102 ךוּב םעד ןופ רעטלע

 יד ןיוע ןיא ,טקורדעגּפָא עּבַאגסױא עטשרע יד טָאה ןעמ ןעװ ,טנעמָאמ םעד

 ,טלוע ןשיװצ רעלוּפָאּפ קרַאטש ןעוועג ןוגינ ןטימ ןעמַאווצ עמעָאּפ

 ןטּפירקסונַאמ עדייּב זַא ,טקַאפ םעד ןופ ןריפרַאפ ןזָאל טינ ךיז רָאט ןעמ

 ךיא אמתסמ ןענייז ,גרוּבמַאה ייס זירַאּפ ייס ,ךעלטירטוצ טנייה ןענייז סָאװ

 ,רָאלק ןיא סע ליװ .טרעדנוהרָאי ןט16 טפלעה רעטשרע רעד ןופ רעטלע טינ

 ערעטלע ןופ סעיּפָאק ,ןטפירשּפָא טימ ןוט ֹוצ רימ ןּבָאה ןלַאפ עדייּב ןיא זַא

 ןעוװעג ןטּפירקסונַאמ עדייהב ןופ רעביירשרעביא יד ןענייז דָארג ןוא ,?ןריֿפַאז

 ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,ןזיירג עשוריפּב שּפיה טכַאמעגנָא ןּבָאה סָאװ ,סחלצוייאל

 טסקעט ןופ ןקעמוצסױא ןעזעג ןטײקכעלגעמ עלַא טימ ןּבָאה יז סָאװ ,םעד

 טיג אפוג ייֵז רַאֿפ ןוש זיא רעכלעװ ,ןושל ןכעלמיטרעטלַא ןופ ןרוּפש עלַא

 טימ ןקורד ןוא ןדי:בתפ ערעודנוא ֹוצ וצ טייג ןעמ ןעוו ,ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג

 ףימ סָאװ ,ןשינעטנעק ענעי טול ּפָא ײז טצַאש ןעכ ןוא סָאמ רעשיטירק ַא

 ןעעז ןַאד ,רעטלעלטימ ןיא ךַארּפש רעשטייד ןֹוא רעשידיי רעד ןגעוװ ןגָאמרַאפ

 ןרוּפש :טקילגַאּב םוטעמוא טינ טייוו ןּבָאה ןרָאטקַאדער:רעײנַאּב יד זַא ,רימ

 יו רעגנירג .גונעגרעביא ןּבילּבעג ךָאנ ןענײז טײקכעלמיטרעטלַא רעד ןופ

 ןקירדסױא עכלעזַא :רעטרעװ ןופ ךיױרּבעג םייב ןזייוווצפיוא סָאד זיא ץלַא

 .לעה טימ) טגַאה רעטּפַאהגעלע טימ ,(םלוע לש ונֹוּבר) ןייטכערט

 ןפױא ןלַאֿפ ןַאס ןעד ןיא ןלַאּפ ,(רובג) טגַאגייוו ,(טנַאה רעשיד

 טרעדנוהרָאי ןט16 ןיא ןיוש ןענייז (דלעפטכַאלש ןפיוא טייל:סגירק ןגעוו ,ןיײלּפ

 ןעמרָאפ יד ןופ ןעגנערב ְךיז ןזָאל תויַאְר ערעסעּב ךָאנ .טרעטלערַאֿפ ןעוועג

 | ,יןעגנַאלק יד ןופ ןוא

 ירפ ֹזַא ןעמוקעגפױא זיא קרעװ סָאד בוא :הלאש יד ןײטשּפױא זומ

 סע ךיז טָאה ױװַא יװ ָאט ,ה"י ןט16 ןיא טשרע סע ויא ןרָאװעג טקורדעג ןוא

 רעגרוּבסגױא רעד זַא ,רעלוּפָאּפ ֹױזַא ןרָאװעג זיא ןוא גנַאל יֹוזַא ןטלַאהעגפיוא

 ןעק ןעד ,לאומש רפס ןעד ןופ ןוגיג ןעדח !ןגָאו טגעמעג טָאה רעבעגסױרַא

 לַאװק רעד ןעװעג ןעניז ןקיטנייה ןיא ןענעײל טיג זיא סיוועג ן"לארשי לַּכ

 ןיק דָארג זיא ןטּפירקסונַאמ לָאצ עגיילק יד .טּפַאשטנעק רעקיזָאד רעד ןופ

 ףױא עּבַאגסױא רעטקורדעג רעטשרע רעד ןופ ךָאד ןעגייז טָא : טינ זײװַאּב

 ;ןקעטָאילּביּב עכעלטנפע ןיא ןרַאלּפמעזקע ייוװצ יװ רעמ טינ ןבילּבעגרעּביא

 ןַא ,קנַאדעג ןימ ַאזַא רָאנ .רעמ ךס ַא סיװעג ןעמ טָאה טקורדעג ןוא

 טדניּב ,ט גב עייל ע ג ךוב:לאומש סָאד טרעדנוהרָאי ןטגצכעז ןזיּב ןּבָאה ןדיי

 יֹּפָא ףיז ךיא לעװ ךוב-לאומש ןופ עּבַאגסיוא ףעשיטירק ןַײה וצ ףיפגײרַא םעד ןיא }

 ירבעג תֹיַאַר עלַא יד ףיוא ןלעטש

 ,טָארּפ ןופ גנולײטטימ רעד טיול -- .ַאנעי ןיא רעטײװצ רעד ,ןָאזנָאל ןיא ףעניױא ?

 ןרַאלּפמעזקע ? ךָאנ ןַארַאפ ןענַײז 289 יז ,1226 טשעטַאדוּב ,'הדוהיל תאזו , ןיא ןַאמײרּפ .ַא

 ףעלדַא ןַאקלע גנולמַאז רעד ןיא רעטײװצ ַא ,אפוג 'פ פָארּפ יב רעגײא ,טנעה עטַאװירּפ ןיא

 .ןָאדנָאל ןיא
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 :ָצי ןופ ןּבעל ןשירַארעטיל םעד ןגעװ ןטקַאפ יד טימ טינ ללכּב "יז

 ,טייצ רענ

 .ליּפש יד ןגעװ ןרָאװעג טגָאזעג רעירפ זיא סע סָאװ ,ךיז טנָאמרעד

 .רענעמ

 ןירעד ,רַאוטרעּפער רעייז ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ךוּב:לאומש סָאד זַא

 ילַאנַא ןּבָאה רימ ןעװ ,ּבײהנָא םוצ ןּבָאה רימ ,ןייז טינ קפס םוש ןייק ןעק

 ףיא טליװ טציאש :ץַאז םעד ןכָארטשעגרעטנוא ,דָאזיּפעײהנינּפ:הנה םעד טדיז

 רעשיּפיט ַא ןיא ץַאז רעד ;"ריא וצ טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,ןרעה סיוועג

 םוצ רעק ןטקעריד ןימ ַאזַא טימ טכירעגמוא ךיז טדנעוו סָאװ ,ןַאמליּפש ןרַאפ

 שערג ַא ןייז טגעמעג טלָאװ טײקמַאזקרעמפיוא יד זַא ,טריּפש רע תעשג ,םלוע

 רעד ןעוו ,ךונײלאומש ןיא בורל רימ ןפערט גנעג עכעלנע ןוא עכלעזַא .ערעס

 רעודנוא ןופ רעגערטרָאפ רעטשרע רעד ןעוועג אמּתסמ זיא רע סָאװ) רעטכיד

 .עױנעג ענַײז ןיא ןּבײלג טינ םיא טעװ ןעמ זַא ,ארומ טָאה (ךיוא עמעָאּפ

 ואו ,ך"נּת ןפיוא טסייה סָאד ,"ךוּבז ןפיוא ךיז רע טפוררַאפ ,ןעגנוּבײרשַאּב

 ,"ןּבירשעג סָאד טניפעג ןעמ יװק :וצ טיג רע רעדָא ,ןַארַאפ גנידצלַא זיא סָאד

 ךיז רע טדנעװ ,הלודג סדוד וצ רעדניק סלואש ןופ ןײגרעּבירַא ףרַאד רע ןעוו

 ,רעדניק עלַא יד ןסקַאװ ןזָאל ףימ ןלעװ רעטציאז :ױזַא רערעהוצ םלוע םוצ

 סע ױזַא יװ ןלייצרעד ךייא ךיא לעװ .גיניק ַא ןרָאװעג זיא דוד רעמערָא רעד

 זײװנָא רעטנַאמרעד רעירפ רעד ךיוא 1?,,טפַאשגיניק יד ןעמוקעג םיא וצ זיא

 ירעטקַארַאכ ַא ויא ,טײלעמערָא יד ןכַאמ טַאז טגעלפ סָאװ ,ןהנקלא ףיוא

 5עג טינ לָאמנײק זיא רעגניז:רעדנַאװ רעד :ןַאמליּפש ַא ןופ האצמה עשיטס

 סמוקילּבוּפ םעד ןופ קיגנעהּפָא ןעװעג ויא רַארָאנָאה ןייז ןוא ,ריבג ןייק ןעװ

 עטיירּב ַא זַא ,שינערעהוצנָא לדייא ןַא ןּבעג וצ טדַאשעג טינ טָאה ;ןליװ ןטוג

 ,ןשטנעמ ַא ייּב הלעמ עסיורג ַא זיא טײלעמַערָא רַאפ טנַאה

 :סיוא טָאה ךוּב:לאומש סָאד זַא ,ױזַא ךַאז יד ןלעטשרָאפ ךיז ףרַאד ןעמ

 ןוא ןעגניזט טגעלפ ןַאמליּפש רעד ואװ ,ןטנװַא:גָארטרַאפ עכעלטע טליפעג

 .+עגוצ ןענייז סע ןכלעוו וצ ,"ךוּב:לאומש ןוגינז רעד סגױזַא זיא סָאװ ,"ןגָאז

 זיא ,ערעזדנוא סעמעָאּפ עשילּביּב עשידיי ערעדנַא ליפ יװַא ךָאנ ןעוועג טסַאּפ

 ,דיליטנַארּבעדליה םעד ןופ ןוגינ רעד ןעװעג סָאד ןיא רשפא ,טסואווַאּב טינ

 רעדָא "ןעגנזעג ץקרעװ סָאד זיא יצ ,טינ וליפַא טסײװ ןעמ .?טינ רשפא ןוא

 יג ,ןרעוו ריואוועג טינ לָאמניײק סָאד ןיוש טעװ ןעמ ןוא ,ןרָאװעג ײטגָאזעגש

 ?עג סדוד לשמל) עמעָאּפ רעד ןופ ןליט עגײלק רָאנ ןענײז ץלַא יװ רעכ

 ,טריטישטער אמּתסמ ןעמ טָאה עקירעּביא סָאד ;ןרָאװעג ןעגנוזעג תמאּב (גנַאז

 רעד ןגעװ סטמיטשַאּב רעמ סעּפע ןגָאז טרָאפ ךיז טזָאל רשפא רעּבָא

 יסקלָאפ ערעזדנוא ןיא טיזעגפיוא טנײה זיּב ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,חסונ רעד זיא סע !

 ,."הּכלמיתּב רעד וצ ןעמענ ךיז ןוא ךלמ-ןּב סעד ןזָאל רימָאל , :תוישעמ

 ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא דיל-ןעגנולעּבינ ןשטייד םעד ןופ ןוגינ רעד ?
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 ןזָאל וליפַא ןלָאז רימ ןעו ,ָאי זַא ןיימ ךיא ?גנוטכיד רעזדנוא ןופ טייצמוקפיוא

 םצע רעד .רעט יו ױזַא ןוא סָארג ןגעוװ ,ןעמרָאפ ןגעװ עגַארפ יד טייז ַא ןיא

 טזָאל ןעגנַאזעג עשידלעה עשטייד יד וצ טייקכעלנע ןייז ,ךוּבילאומש ןופ חסונ

 ,ליפ רעייז ןרעה זדנוא

 רעטלקיװטנַא שירעלטסניק ַא ןיא דיחי ַא טימ ןוט וצ ןּבָאה רימ ןעוו

 שטסניק זיא סע ןכלעװ ןעמעגרעּביא לָאז רע זַא ,ךעלגימ זיא טלָאמעי ,הביבס

 שעגּפָא ןיא רנַאשז רעד יװ םעדכָאנ ןרָאי רעטרעדנוה ןיא רנַאשז ןשירעל

 .ַאסקעה ןיא ןטכיד וצ רעּבָאהּביל ַא ןעניפעג ךיז ןעק טנייה ךָאנ : ןּברָאטש

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,קרעװ ַא ךיז רַאפ רימ ןּבָאה ָאד רעּבָא ,סרעטעמ

 ןייק ןּבָאה טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןרעטסומ עשירַארעטיל ןעוו ,טייצ ַא ןיא

 ;עדָאמ רעד ןיא קיטייצכײלג ןעװעג טיג ןענייז יז בוא ,טליּפשעג טינ עלָאר

 יכיד רעשידיי רעד סע טסייה .ןעוועג טינ ןענייז ןריזיַאכרַא ףיוא םינלעּב ןייק

 ןשטייד ַא ןופ הסונּב עמעָאּפ עשידיי ַא ןפַאש וצ ןלַאפסױא טנעקעג טָאה רעט

 *עג ךָאנ ךיז טָאה קלָאפ עשטייד עשינכש סָאד ןעװ ,ןַאד זיולב דיל:ןדלעה

 טינ סלַאפנדעי !ןעוועג סָאד זיא ןעוו ,רנַאשז ןשיטעָאּפ ןקיזָאד םעד טימ טקיװק

 :עג עױעָאפײדלעה ענעפורעגױזַא יד ןיוש יא טלָאמעי ;טרעדנוהרָאי 16 ןיא

 | .וטיוט ןעוװ

 יןציירד סָאד ןוא ,ה"י ןט12 ףוס עמַאט ןופ טמַאטש דילןעגנולעּבינ סָאד

 ןייז ןופ טייצ יד ןעוועג זיא ,עטנצרעפ סָאד סָאמ רערענעלק ַא ןיא ,ה"י עט

 ערעדנַא ךרוד טּפוטשעגסױהַא ןעװעג ןהש סע יא ה"י ןט15 ןיא גנוללּב

 .טנַארּבעדליה סָאד .דיל.טנַארּבעדליה םעד ךרוד רעגייטש ַא ,ןעגגַאזעגסקלָאפ

 ,ה"י ןט13 ןיא ,ןויועג טָאה גנושרָאפ עשטייד יד יװ ,ןעמוקעגפיוא זיא דיל

 ?טנַארּבעדליה סָאד ןסעגרַאפ טַאהעג טעמּכ ןיוש ןשטייד יד ןּבָאה ה"י 16 ןיא

 :ָאד יד ןעמונעגרעּביא טַאהעג ןּבָאה ןדיי זַא ,רָאלק זיא סע זַא ױזַא ,ךיוא דיל

 ,רעטרעװ ערעדנַא טימ טנײמ סָאד ,ה"י ןט15 ןיא סגטסטעּפש גנוטכיד עקיז

 רעודנוא ןופ טייצ:םוקפױא יד ןגיל ןופ 1450 ןוא 1400 ןשיװצ ףרעב זַא

 ,ךוב:לאומש

 טפירשכָאנ

 טקורדעג ןעװעג ןטשרע םוצ זיא ךוּב-לאומש ןגעוו דויטע רעקיזָאד רעד

 :עגסױרַא ךָאנ ךיא ּבָאה טרָאד 1027 יַאמ ,"טפנוקוצק רעקרָאייינ רעד ןיא

 =עג קרעװ סָאד ןומ ןעמַארג יד ןוא ךַארּפש רעד טול זַא ,גנוניימ יד טגָאז

 ,טנכערעג ךיא ּבָאה ױזַא דלַאּביװ ןוא ;טרעדנוהרָאא ןטנצרעפ םוצ ןרעה

 ןקױָאד םעד ןופ טפלעה רעטש רע רעד ףױא ןזײװנָא ןעמ געמ רעכיג זַא

 ןופ ןרָאי יד ךָאנ זַא ,ןלעטשוצרַאֿפ ךז רעװש ןיא סע תמחמ ,טרעדנוהרָאי

 =ָאלָאטַאמָאנָא טרעּפיש טיול ןכַאמ וצ םַאזוקרעמפיוא לַאדּפ זיא גגַאהנעמַאזוצ םעד ןיא 1

 ,(111 יז ליפ"דיי) טרעדנוהרָאל ןט2 ןיאןדיי יב ?ךירטיד, ןעמָאנ רעד ךיז טזײװַאּב סעידוטש עשיג
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 ,קרעװ סיורג ַאזַא ןעמוקעגפיוא ןדיי ייּב ןייז לָאז (1849--1548) טוט ןצרַאװש
 טײטשרַאפ ןיא קנַאדעג רעטצעל רעד ,טייקַיור םומינימ ַא טרָאּפ טרעדָאּפ סָאװ |

 .ארבס עוויטַארטסוליא ןַא ןױלּב רָאנ ,טנעמוגרַא ןייק טינ ךיז

 ַא טקורדעגּפָא וָאשַאּבור ןמלז 'ה טַאה 7 ילוי ןופ חטפנוקוצח ןיא |
 טװורּפ וָאשַאּבור 'ה ,לקיטרַא ןיימ וצ ץיטָאנ עקיטכיװ רעייז רעּבָא רעניילק
 ןוא בר םענעי טימ ךי:בתּכ רעזירַאּפ ןופ עּברַאו:םירשע השמ םעד ןדניּברַאּפ
 ה"י ןט18 טפלעה רעטייוװצ רעד ןיא ןיא סָאװ ,עּברַא=םירשע השמ 'ר חלושמ
 (ילאספק)ילַאסּפַאק השמ 'ר טימ תקולחמ ןּברַאה םעד ןיא ןרָאװעג טלקיװרַאפ
 רעכעלמענ רעד ןגעװ לָאמ עדייּב ןייג עק ַא ט ןעק טע .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא
 ,קרעמ וצ סעפע ךיז רַאפ ?עּברַאו םירשעפ ןעמָאנ רעד ןיא סגטשרע : ןָאזרעּפ
 ןופ רימ ןסייוו סנטייווצ ;לָאמ ייווצ שזַא ןרזחרעּביא ךיז לָאז רע זַא ,קידרעוװ
 ,ץרא רעד זַא ,(ןולוק) ןָאלָאק ףסוי ןוא ילַאטּפַאק השמ םורַא קימעלָאּפ רעד
 .שידיי ַא ה"ד ,ױנּכשַא ןַא ןעװעג ןיא עּבראשםירשע השמ רעקידלארשי
 ,לכש ןפיֹוא שוריפּב ָאולַא ךיז טגײל השרּפה:תוכימס ַא ה" רעקידנדער
 ָאניטנַאטסנָאק ןיא סהשמ יר ךיז ןזײװַאּב עטשרע סָאד זַא ,טינרעמ ןיײמ ךיא
 ָאשַאּבור יה יװ ,1488--1487 ןרָאי יד וצ טינ ןרעװ טנכעררַאפ ףרַאד לָאּפ
 1480 ןיא ןָאלָאק ףסוי 'ר דלַאּביװ ,14/5 םורַא סױא טלַאפיס רָאנ ,טגנערּב
 ,:ןברָאטשעג

 ןעמעננָא טייקשיטנעדיא עקידתועמשמ יד ןליפַא ןלעװ רימ בוא רעּבָא
 . ,םירשע השמ זיא יצ ,עגַארפ עסיורג יד ץלַא ךָאנ טּבײלּב ,ןזיוורעד רַאפ
 .לאומש םעד ןופ רעּביירשרעביא רעד זױלּב רעדָא ר ב ח מ רעד עּברַאו
 ,ָארטס ריפ עטצעל יד ןופ ט סק עט םעד ןעמענ ץלַא יװ רעירפ רימָאל ,ךוּב
 ;י7ּפ רעזירַאּפ ןטול סעפ

 אבייוו ןהיצכא ןמענ ֹוצ טביול ראד םיא טוה טֹוג 60

 אפייל ןנייז רוֿב דוד גינוק רעד טוה יד

 ןוש הרות רניײז ןיא ןטוב רוב טוה טוג ןארפש רע

 ,ןוה רבייוו ליב לוז גינוק ןייק

 | טיימ גינוק רעד יז שיל םוראד 'גוא 1

 גטייו רביירש רעד ליוונז אדנע ןייא טוה ךוב שד

 ןוש וז ךייר גינוק ןייז ןרע טימ שאז דוד

 ןאג וצ םילשורי ןיג לארשי לא ףלאה טֹוג

 ןאמעדיג ;248 'ז 11/ (858 'מונ ווָאכָארָאב) טנעוטמםטמ8פ60804 ,ןאמעדיג 1
 ,164 דיי

 ,טגָאז 2
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 ןאזול ראד דלאב שנוא שומ טֹוו הישמ דלאב שנוא דנעז ינֹוא ופ

 | ןזיוב ןאלא רוב לארשי קלאו ןייד טייוהיב 'נוא

 טנאניג ךיא ןיּֿב עבראו םירשע השמ

 טגאה רניימ טימ .טכאמיג ךֹוּב שד ןוה ךיא

 :טזיג ןה ךיא שאו ןקנעדיג ןמ לאז אב ראד 5

 טייל ןיא טיג יז טשול ינוא ןטכענק ןגייז טפליה טֹוג

 ןוטיג ראדנואוו שורג ןארטלע ןרזנוא טוה רע

 ןורט שלמיה ןייז ןיא  גיטכעמלא רעד טֹוג שנֹוא ףלעה ןוג

 לאומש רפס קילס

 לאל הלהת

 ןיוש זיא'ס יװ ,זָאלסױוא רעצנַאג רעד זיא קורד רעגרוצסגױא םעד ןיא |

 םימ דָאזּפע רעצנַאג רעד ָאטיג ןיא ָאד :ןטיגעג ,ןביוא טקרעמַאּב ןעוועג

 ןגעװ סעפָארטס 4 עטצעל יד ןיוש ןלייצרעד םעד טָאטשנָא ןתימנושה גשיבַא

 טגעײל סָאװ ןָאלסױא רעקיפָארטסנײא ןַא טײג םעדכָאנ ןוא ,ךלמה המלש

 | !וזַא ךיז

 טוה דנע ןייא ךוב שד ?ןשילשיפ סע ךיא ליװ טימ אד 55 שי;

 טוג טייצ לא ךיא טיב שד ןדגעז חישמ שגוא לז טֹוג

 טנאל קילײה שד ןיא ןריוג ריש שנוא לוז 'נוא

 ,,טנאה ֹוצ ןמא טכערטש ןבעל רעד לא סע רימ שד

 =סגיוא ןופ רעּגעגסױרַא רעד עקַאט טָאה יצ ,קפס ַא ןארַאפ זיא רעמַאט

 םימעט עשירעגעלרַאפ ּבילוצ לַאניפ:המלש םעד רעהַא ןבעגעגוצ ןײלַא גרוב

 טָא ןופ ח סו 1 םעד ןופ ןירעד רעּביא ךיז רימ ןגייצ ,(93---92 ' ףיוא הרעה יד עז)

 יַאבמוא ,עקידנװּפחּב יד שוריפב ריא ןיא טריּפש ןעמ :עפָארטס רעטצעל רעד

 סָאד טיג רּבחמ ןופ ענַארפ רעד וצ ,זיא השֲעס יד יו רעּבָא .גנוצריק ענעפלָאה

 ;ןמײלגרַאפ םוצ טסקעט ןייא ךָאנ ןיולְּב ןדנוא טּביילּב סע ןוא ,טיג רַאג ןדגוא

 ,ךיצבּתּכ רעגרוּבמַאה רעד

 ןיא זיא לקיטש עכעלגערפ טָאד דָארג זַא ,ןכַאמ רעּבָא ךיז ףרַאד

 (סטכער ,826) לטײז עטצעלרַאפ סָאד ,אטיג דייבתכ רעגרוּבמַאה

 :עפארטס ַאזַא טימ ךיז טקיונע

 ףבייוו ןהייצ טכא ןמענ וצ טבי0 רעד םיא טאה טוג

 אבייל םנייז וצ ראב גיגוק רעד טאה איד

 ןוש הרות רעייז ןיא ןטוב הרב טוה טוג ךרפש רש

 ,ןוג וצ טילשורי ןעג לארשי לא ףלעה טוג

 ,ףכית + ןבלגניא 5 ,ןקידנערַאפ * טטגָאזעג בָאָה }
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 טעּפָארטס רעזירַאּפ יד ןענײז ָאד זַא י,קילּב ןטשרע ןפיוא טעז ןעמ
 יד ,1760 ןופ תורוש יײרד עטשרע יד :םענייאניא ןדנוּברַאפ 1761 ןוא 0
 ןירַאּפ רשפא רעדָא ,ןעוועג םצמצמ גרוּבמַאה ָאד טָאה יצ ,176/ ןופ עטצעל
 םעד ןיא רָאנ םירָאװ ;עטשרע סָאד זַא ,טינ קפס םוש ןייק !טױרעטײרּברַאּפ
 ןופ 4 זרעפ םעד ןָא ;טײג ָאד סָאװ ןגעװ רימ ןעיײטשרַאפ טסקעש רעזירַאּפ

 ּבײל ָאולַא .גנַאהנעמַאװצ רעצנַאג רעד ןסירעצ טרעװ 1761 ןופ 1 ןוא 0
 ןײז ןופ רעטרע ערעדנַא ךס ַא ןיא יװ טקנופ) ָאד טָאה גרוּבסנעגער ןופ
 זיא רע לײװ יצ ,ןזרעפ ריפ עצנַא גטרעּפיהעגרעּביא טָאה רע :טרעשופעגוצ (עיּפָאק
 סָאװ ,גוא ןײז לײװ יצ ,טלייאעג ריז טָאה ןוא ףוס םוצ טנעָאנ ןעוועג ןיוש

 ,'1700 ןיא ?ןושק ןופ ןעגנורּפשעגרעּבירַא ןיא ,"ריּפֲַאַע םעד ןיא טקוקעג טָאה
 רעד ליװנײז ךיוא ןלַאפעגסױרַא ןוש זיא אליממ . ,1761 ןיא "ןושז ווצ

 =ער ןופ בײל ןיא ןענַאטשעג ויא סָאװ ןעמָאנ רעדנַא ןַא סעּפע יצ רעּביירש

 ."רימַאװ סגרוּבסנעג

 :נָא דיצבתֹּכ רעגרוּבמַאה ןיא ןעװעג ןענייז סעּפָארטס ייווצ עטצעל יד
 יד דָארג רעּבָא זיא .(סקגיל) 327 טייז רעטצעל רעד ףיוא ןּבירשעג
 ,ןסירעגּפָא לטעלּב ןטצעל םעד ןופ טפלעה עטשרעּבייא
 עּפַאנק ויולּב ןעמ טעז טפירשוצ = ַאװיל רעטנַאנרַאפ רעד ןופ רעכעה ןוא
 :סָאװ טָא ןענעײלרעּביא ןָאק ןעמ עכלעװ ןיא ,תורוש ןּבלַאהטירד

 שלימיה םנייז ןיא קיטכעמלא רעד טֹוג שנוא ףלעה .. ןייילע ןרז...ח
 ,"ןורט

  טױנ רַאפ ןעועג גונעג רשפא טלָאװ ריּפַאּפ לקיטש ענעסירעגסיוא סָאד
 .עג ָאד ןיא רעכיג םגה ,1708 ןוא 1762 סעפָארטס רעזירַאּפ יד ןעמענוצנײרַא
 טנָאקעג ךיז ןטלָאװ רימ עכלעװ ,עפ ָארטס ןייא רַאפ טינ רעמ ץַאלּפ ןעוו
 | :ֹוזַא ךרעּב ןלָאמסיױא

 ןאזיול ראד דלאּב שנוא שומ טֹוג חישמ ךלאב שנוא דנעז 'נוא

 ןזיוב ןאלא רוב לארשי קלוב ןייד טיוהיג 'נוא

 ןוטיג ראדנואוו שורג ןארטלע ןרזנוא טוה רע

 .ןורט שלימיה םנייז ןיא גיטכעמלא רעד טֹוג שנוא ףלעה ןוג

 =ָארטס ייווצ ןופ גנוצלעמשפיונוצ רעטכַארּבעג רעירפ רעד וצ ךוּפיהל
 ןיא יז .שיטייל רעייז סיוא עטכַארבעג טשרָאקַא יד טעז (1761 / 1760) סעפ
 רעדייא ,רענעגױצעגנָא ,רעפייטש וליּפַא ןוא טלַאהניא ןטיול טַאלג ןצנַאגניא
 ?םירשע השמ ַא ןײרַא לָאמַאטימ טלַאפ סע ןכלעוװ ןיא ,טסקעט רעזירַאּפ רעד
 =נדצי רעּבירעד ןיא סע .,דײר יד ןופ גנַאג םעד רעּביא טסייר סָאװ ,עּברַאו
 רערָא) ױזַא ןענַאטשעג עקַאט זיא תליחּת זַא ,הרעשה יד ןעלזָאלרעד סלַאּפ
 השמ טָאה ךָאנרעד ןוא ,ןרָיורטסנָאקער טװּורּפעג ּבָאה ךיא יװ (ױזַא ךרעּב
 "ײָאנ ןייז טלעטשעגנײרַא ,טסקעט םעד טרימָאק טָאה רע תעשּב ,עּברַאוםירשע
 .זָאלסױא ייװצ ןּבעגעגוצ טָאה רע דלַאּביװ .ןקיּבײארַאפ וצ ךיז ידכּב ,ןעמ
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 ייווצ ךָאנ זיא סע יװ ןעוועקוטשוצ טזומעג ןױוש ךױא רע טָאה ,1762 ֹוצ ןזרעפ

 =עג יא ןפוא ַאזַא ףױא ןוא ,ןורעפ ייוצ עטצעל יד וצ בײהנָא ןַא רַאפ ןזרעפ

 ,1703 עפָארטס רעזירַאּפ יד ןרָאװעג ןריוּב

 .=ײטסױא ַאזַא רַא פ ןדער סָאװ ,ןַארַאפ ןענייז ןטנעמוגרַא ייווצ ךָאנ

 הב ח 8 רעד סָאד טמוק ױֹזַא יװ ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעװש ןיא תישאר .גנושט

 ָאי ןיא ןגעקטנַא ןלװגײז רעּבײרשרעּביא ןָא סעפע ךןָאנ ךיז ןענעמתח וצ

 =םירשע השמ טָאה טּפירקסונַאמ ןרעטלע ןַא ןופ קידנּביירשרעּביא זַא ,ךעלגימ

 םעדכָאנרעד ןוא ןענופעג לָאה רע סָאװ סָאד טרירַאבמוא טזָאלעגרעּביא עּברַאו

 רעגיימ טימ ..ח םַארטש:םַארג רעד ךיוא .ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןבעגעגוצ ךָאג

 ןשיטסיּפָאק םעד טימ לײמ ַא ףוא טקעמש סָאװ ,"טנַאנעג ךיא ןיּב ., :טנַאה

 ?עגנײרַא סָאד טָאה רּבהחמ רעד טיג ןזַא ,תודע ךיז טכוד טגָאז ,טָאטשרַאװ

 טײצ רעד ןיא "טנַאה רעניימ טימ טכ ַאמ עג טייטש ָאד סָאװ סָאד ,ןטכָאלּפ

 שעגװ ןגעװ רָאנ ןדער גרובסנעגער ןופ בײל ןוא רעּבײרש רעד לװנייז סָאװ

 ןעװעג טינ טַאיגַאלּפ ןיא ןטײצ עגעי .טנעמוגרַא-ןגעק ןייק טיג זיא ?ןּבירש

 =וצ סעּפע ןײלַא עּברַא=םירשע השמ ךָאנ טָאה רעמָאט ןוא ,היוזּב:הכָאלמ ןייק

 שלג ?טכַאמעגע סָאד ןוש ןיא ,?ריפַאװ ןייז יּבגל ןטיּבעגרעביא רעדָא ןּבעגעג

 ,םֹורַא ןוא םורַא טכער ןעוועג סיו

 שביילג טיגנ רעייז ףימ רַאפ זיא םעלַא םעד ןופ ךמס סעד ףיוא

 ,ךובילאומש םעד ןפ טפַאשרָאטיוא סעּברַאטטירשע השמ ר קידרעוו

 ,הישק יד ךָאנ טּבײלּב סע ;ןטסיּפָאק יד ןופ רענײא רע זיא םינמיס עלַא טול

 =ןיי ַא ןופ טפירשּפָא ןַא רעדָא ףַארגָאטױא ןייז ךייבתּכ רעזירַאּפ רעד זיא יצ

 ןוא טױה טימ טסקעט ןצנַאג םעד ןעמונעגרעּבירַא טָאה סָאװ ,טסיּפָאק ןרעג

 -- ןעמענ עשרעּביירשרעביא עדייּב טימ ןיוש ,רענרעה

 =רעמַאּברָאפ ַא יװ רעמ טינ רעּבָא זיא עניימ טפירשכָאנ עקיזָאד יד

 =ליגדנע ןַא .זײװנָא ןקידנקורסיױרָאפ סװָאשַאּבֹור ,ז ךרוד ןפורעגסױרַא ,גנוק

 םעד ןופ זיִלֲאנַא רעקיכַארּפ ש רעיונעג רעד ןדייס ןּבעג ןָאק רעפטנע ןקיט

 סָאװ עּבַאגסיוא רעשיטירק רעד ןיא םיא ןריפוצכרוד ךיז סיילפ ךיא ;ךוּב-לאומש

 רעד ןיא ןקעטש ןטימ ןלעטש וצ ןעמוקסיוא טעװ טרָאד ,דנוצַא טיירג ךיא

 טנָאקעג ה"י ןט15 ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא טָאה יצ :עגַארפ יד טיירּב

 .עמעָאּפ רעזדנוא ןיא סָאד ןעניפעג רימ יװ ליטס ןוא ךַארּפש ַאזַא ןייז טלָאמעג

 ,טיג בוא ;רעפטנע ןשירָאגעטַאק ַא ףױרעד ןבעג וצ ןבעגנייא ךיז טעװ רשפא

 =נוה ןּבלַאהטרעדנָא רעּביא טוײרּפש סָאװ ,קפס ַא ײג ןּבילג ןזומ רימ ןלעו

 !גנוריטַאד רעטרינגיזער ַא טימ ךיז ןענעגונַאּב ןוא ,רָאי טרעד

 ,1450 -- 1900 ןשיוװצ ןּביושעג



 מרַאּפ ןופ תורצוא יד 6

1 

 ַא יװ ןקוקניירַא זמ רערָאפ:עילַאטיא רערעי ןיהואו ,רעקעדעּב ןיא

 רָאט עמרַאּפ טָאטש יד זַא ,ןּבירשעג טַײטש ,"םדא:ייחא ןיא דיי רעמורפ

 ןעניפעג ,ךימ ףיא טײטשרַאֿפ ,עמרַאּפ ןיא ,ןוָאליײּברַאפ טינ ןפוא םוׁשּב ןעמ

 / שודערָאק רעלָאמ ןשינעילַאטיא ןסױרג םענופ רעדליּב עטסעּב יד ךיז

 ערעדנא ,ע" ַאטיא ןיא עסױרג רָאג יד ןופ עקַאט ןיא ַאשזדערָאק

 טָאה ךימ רָאנ ,ישטניװַאד ָאדרַאנַאעל ןוא ןלעַאפַאר ןּבעל קעװַא םיא ןלעטש

 ,טסנוק טימ טּפַאז גנָא יֹזַא ןיא עילַאטיא .םיא ּבילוצ טיג עמרַאּפ ןייק ןגיוצעג

 רעד ,ןָאעודערָאק וצ טפַאשביל עלעיצעּפס א אקװד טינ טָאה סע רעװ זַא

 ַא ןָא) ןגעג םיא לָאז סָאװ ,סגױזַא ץנערָאלפ ןיא ןוא םיור ןיא ןענימעג ןעק

 ףױא סונעג ןשיטעטסע ןוא ןײּפש עקיטסײג (עמרַאּפ ןיא יװ ,רעמ רועיש

 םוש ןיײק סָאװ ,עמרַאּפ טָאטש רעניילק רעד ןיא סעּפע רעּבָא ןארַאפ ,ןרָאי

 ןסױרג םעד ןופ עלעקניוװ ַא ןיא .טינ טגָאמראפ עילַאטיא ןיא טָאטש ערעדנַא

 יד ףיז טניפעג ,טסנוק ןופ תורצוא יד טלעטשעגסיוא ןענייז סע ואוו ,ץַאלַאּפ

 ןיא ףיוא ,קעטָאילּביּב רעד ןופ עלעקגיוו ַא ןיא ןוא .קעטָאילּביּב עכעלגיניק

 ןעמ ,טנַאה רעד טימ ןּבירשעג רעכיּב עשידיי ריפ ןעייטש ,עצילַאּפ רעגיילק

 טכַאמעג ףיא ּבָאה יז ּבילוצ טָא ןטּפירקסונַאפ עשידיי סיסָאריעד/ ! ייז טפוד

 | !טנױלעג טָאה סע .עמרַאֿפ ןייק העיסג יד

 רָאי ַא טימ ה"ד ,ה"י ןט109 םוצ ןט18 ןופ לעװש רעד ףיוא

 יד ןופ רענייא ןעוועג יסָארײעד יא ,קירוצ ץיטיירד טרעדנוה -- טרעדנוח

 טּפױה יד ןעװעג טלָאמעי זיא עמרַאּפ ,עילַאטיא:ןופצ ןיא ןשטנעמ עטסבושה

 כָאטש רעד ןופ רעשרעהַאב יד ןוא ,םוטגַאצרעה ןקידנעטשּבלעז ַא ןופ טָאטש

 טָאטש רעײז ןכַאמ וצ ףוא ימ ןייק ןוא טלעג ןייק טעװעלַאשזעג טינ ןבָאה

 רעגייא ןעוועג זיא יסָאריײד .טפַאשנסיװ ןוא גנודליג ןופ טקנוּפלטימ ַא ראפ

 ?סרעװינא רעמרַאּפ םוצ ןגיוצעגוצ טָאה ןעמ עכלעו ,עטנרעלעג ענעי ןופ

 טרעדנוה ײװצ טימ ךָאנ לײװ ;ןדיי ןוכ טמַאטשעג טָאה רע זַא ,ךעלגימ ,טעט

 רּבחֹמ ַא ןוא ןדמל ַא ,יסָאריעד בר ַא עילַאטיא ןיא ןעוועג זיא רעירט רָאי

 סיחי ןייז ןוא ,טסירק א ןעװעג סיוװעג ןיא יסָאר-עד רעודנוא רָאנ .םירפס ןופ
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 ןעװעג ןענײז םיבורק עניז ןשיװצ :דנַאל ןצנַאג ןרעּביא ןעגנולקעג טָאה

 ָאדרַאגרע בינַאוװָאשזד ,ןײלַא רע ,ןטסירוי ןוא רעּביירש ,רעלָאמ עסיורג

 ,ןכַארּפש עשילַאטנעירַא ףױא טסילַאיצעּפס ַא ןעװעג ןיא ,יסָארײצד

 ןיא רע .תונושל ךיז ןענרעלוצסיוא הירב ַא ןעװעג רע זיא טפיוהרעּביא ןוא

 ןרָאװעג ןוא ןפרָאװעגקעװא סָאד רע טָאה ךָאגרעד רָאנ ,חלג ַא ןעועג רעירפ

 .עמרַאּפ ןיא רַאסעפַארּפ

 .בייה ,ך"נת ןופ גנושרָאפ יד טכַאמעג רע טָאה טעטילַאיצעּפס ןייז רַאֿפ

 ,הדוקג רעדיווטעי טלעטשעגטסעפ ך"גת ןשיערבעה םעד ןיא ןיא גָאט ןקיט

 ָאטיג ;רָאה ַא ףיוא ןרעקּפָא טיג םעד ןופ ךיז רָאט ןעמ ןוא ,ּפָארט רעדיווטעי

 רַאנ .ענליװ ןופ ך"נת ַא ןוא ןָאדנַאל ןופ ך"נּת ַא ןשיװצ ךיישרעטנוא ןייק

 תוא רעדיװטעי טקילײהרַאפ ןיא רַאפרעד טינ זַא ,ןסייװ טײלסטּפַאשנסיװ יד

 :עג םרָאפ ַאזַא ןיא טקנופ ך"נת םעד טָאה ןעמ לייוו ,לטניּפ רעדיווטעי ןוא

 ,ך"נת ןופ גנוצעורעּביא עשיכירג יד טמענ ןעמ ןעוו ,יניס גרַאב ןפיוא ןבעג

 סָאװ ןוא ןטּפיגע ןיא טיט סעסוטסירק ןיא ךרע ןַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאװ

 ,ןכַאז ךס ַא ןטרָאד ןעמ טניפעג ,(ַאטגיגַאוטּפעס) "סיעבשה םוגרעש טפור ןעמ

 עטלַא ןיא וליּפַא ןוא .טסקעס ןקיטגייה רעודנוא טימ רעדנַאנופ ךיז ןעייג סָאװ

 לָאמַא ,תואחסונ ענעדײשרַאֿפ ךיוא ךיז ןעגיפעג ןדײבתּכ עסיערּבעה

 ואה ,"הרוסמח רעד ןופ טסקעט רעקיטנייה רעד ,ןדיישרעטנוא עקיטכיוװ ץנַאג

 ַא ןופ טמַאטש ,ןּבעגוצ טינ טרָאװ ןייק ןוא ןרעגימ טיג טרָאװ ןייק רָאט ןעמ

 ,טייצ רערעטעּפש ַא ךס

 רָאסעּפָארּפ רעד ןּבעל ןוא ביל טימ ןָאטעגגײרַא ךיז טָאה םעד ןיא טָא

 טָאה רע ,חסונ ןקיטנייה םעד ףיוא דנילב ןזָאלרַאּפ טינ ךיז טָאה רע .יסָאריעד

 ריואוועג ידכּב רעּבָא ,טסקעט ןטסױעכיז טעד ןוא ןטסטלע םעד ןייגרעד טלָאװעג

 -- ןטנַאירַאװ ע לא ןנָאה רעירפ ןעמ ףרַאד טגַאירַאװ ןקיטכיר םעד ןרעוװ וצ

 שַאמ עשידיי עטלַא רַאפ טפַאשגךײל טיסָאריער ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא ןוא

 ,ןטּפירקסוג

 רָאג ;ך"נת ןופ ןטפירשּפָא יד רָאנ טריסערעטניא םיא ןּבָאה ּבײהנָא ןיא

 ךוא רע ןעק ך"נת ףױא םישוריּפ טשיריי ןיא זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה דלַאּב

 ,טסקעטילּביּב ןקידתליהת ןפיוא ןשינערעהוצנָא עקיטכיװ רעייז ןעניפעג לָאמַא

 ,עילַאטיא ץנַאג ןיא ןטפירקסונַאמ עשיד" םַּתְס ןבילק ןעמונעג ןיוש רע טָאה

 טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ,טײל עטַאװירּפ יב ןוא סעקינמירפס:רכומ עלַא ייּב

 עטלַא רַאפ םיחקמ עטסנעש יד טלָאצ עמרַאּפ ןיא יטָאר-עד זַא ,גנַאלק רעד

 טפיוקעג טָאה רע ןוא ,םיא וצ טכַארבעג ץלַא טָאה ןעמ .םירפס עגעבירטעג

 ןּבילגעג ןוא ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז םעד ןיא טגײלעגנײרַא טָאה רע ,גנידצלַא

 טַאהעג טָאה ,טלעטשעגפיױנוצ טָאה רע סָאװ ,גנולמַאז יד רָאג .ןַאמערָא ןַא

 יד טנעה עגייז ןיא ןעמוקַאּבנײרַא טָאה רע לײװ ,טרעװ ןרעייהעגמוא ןַא

 "עד טפױקעגּפָא עמרַאּפ ןופ עטסעקודיצרַא יד טָאה 1816 ןיא ,ןקיטנַא עטסערג

 3 עטבישעגירוטַארעטיל ששי
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 ַא -- קנַארפ טנזױט טרעדנוה רַאפרעד םיא טלָאצַאּב ןוא קעטָאילּביּב סיסָאר

 =עג ויא יסָאריעד .ןרָאװעג טרעהעג טינ ךָאנ ןטייצ ענעי ןיא זיא סָאװ ,זײרּפ

 עמ'קלופ ַא טַאהעג טָאה רע ,ןטּפירקסונַאמ ענייז ןופ רעקעטָאילּביּב ןּבילּב

 .קעטָאילּביּב רעד ןיא טעּברַאעג עקַאט טָאה רע ןוא ,ןצינ ֹוצ ייז טיײקכע?גימ

 ,1831 רע זיא ןּברָאטשעג .ןּבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיּב

 ףיוא) טקורדעגּפָא יסָאר-עד טָאה ,1803 ןיא ,רעירפ ןרָאי ךס ַא טימ ךָאנ

 םוצ .טּפַאשעגנייא ךיז טָאה רע סָאװ ,םירפס עלַא ןופ גָאלַאטַאק ַא (ןײטַאל

 ךעגנערּב טגעלפ ןעמ לײװ רָאנ ,םיבתּכ עשִיערּבעה סָאד ןענייז לייט ןטסערג

 רע טָאה ,ןתואיצמהפרקי ןופ םינּפ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,גנידצלַא םיא וצ

 שטינ יד טָא ךױא ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןדייבתּכ לסיּב שּפיה ַא טלדנַאהעגנייא

 יַאֹב ַא ןיא גָאלַאטַאק ןייז ןופ ףוס םוצ טלייטעגסיוא ןענייז ןטפירש עשיעובעה

 ןשידײי םענופ סערעטניא רעד ןָא ךיז טּביײה ןענַאד ןופ ןוא ,לטיּפַאק רעדנוז

 .קעטָאילּביּב סיסָארײעד רַאפ גָאלָאליפ
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 צַאּפש ,עשינעילַאטיא רדסּכ גָאלַאטַאק םעד ןיא טנכערעגסיוא ןענייז סע

 ףעד ףױא ,ףוס םוצ רָאג ןיוש ןוא ,ןטפירש עשינײטַאל ,עשיזיוצנַארפ ,עשינ

 =שידיײװ :סָאד טפור יסָאר;עד יװ ,רעדָא) עשידיי ייווצ ,טייז רעטצעל עמַאס

 'טױל ,ןּבירשעג זיא סָאװ ,תורוטפה יד טימ שמוח ַא :ןטפירקסונַאמ (יעשטייד

 םוש ןייק יא אפוג דייבתּכ ןפיוא) טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ,גנוניימ סיטָאריעד

 .טנכיײצרַאפ טײטש סע ןכלעװ ףױא ,"םישנתװצמח רפס ַא ןוא (ָאטינ עטַאד

 רעשיסורפ ןײא טייג ףָאנרעד ,1578 ןיא ןרָאװעג ןּבירשעג זיא רע זַא

 =דנע ןֹוא (טעמרַאּפ ףיוא ןּבירשעג ןייש ,ךוּביהליפּת שיסור ַא) ײטּפירקסונַאמ

 "יז רעּביא סָאװ ,ןטפירש ײװצ ןעײג ,גָאלַאטַאק םענופ ףוס םוצ רָאג ,ךעל

  =פד ,"ןדייבתּכ עשילױּפ/ טסיײה סָאד ,0041668 20102101 לּפעק סָאד טייטש

 'ףוא ןײטַאל ןופ רעטרעװ ענייז רעּביא שטייט ךיא) ייז ןגעו טּביײרש יסָאר

 {(שידיי

 'ןךופ טצעזעגרעּביא ,םיליהחת ַא ,.סנייא רעמונ טּפירקסונַאפח

 =ַאּפ ףױא ,תויתוא עשינּבר טימ 1510 ןיא ןּבירשעג ,שילױּפ ףיוא שיערּבעה

 א"ער ןושחרמ א"כ ... טקידנערַאפ :טייטש ףוס םוצ .טַאמרַאֿפ?טרַאװק ,ריּפ

 .אלרפ יכדרמ 'רּב השמ טגָאז סָאד ,עישערג טָאטש רעד ןיא ָאד ק"פל

 ןעמָאנ ַא ןָא ,שילױּפ ףיוא ךיוא ,קרעװ רעדנַא ןַא טייג טעדכָאנ --  .לײז

 ײעג טקידנערַאפ זיא סע זַא ,טיטש סע ואוו ,רּבחמ ןופ ןעמָאנ םעד ןַא ןוא

 ,רָאי ןקיּבלעז םעד ןוויס ג"י עוטנַאמ ןיא ןרָאװ

 ?תֹור ,םירישה ריש ,רּתסא תליגמ ,ייווצ רעמונ טּפירקסונַאמ

 שנַּבַר טימ ןּבירשעג ,שילױּפ ףיוא שַיערּבעה ןופ טצעזעגרעּביא ,תלהק ,הכיא

 פוס םוצ .טַאמרָאפיטרַאװק ,ריּפַאּפ ,טרעדנוהרָאי ןט13 ןיא תויתוא עש

 ןטיה ךימ לָאז טָאג ,והילא רֹּב םהרבא רפוס רעד ךיאק : טייטש
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 ןּבײרשוצנָא קיטיינ רַאפ ןענופעג טָאה יסָאריעד סָאװ ,רָאג ןיא סָאד טָא)

 ענרעדָאמ ;ךעלקיצניװ לסיּב ַא ,ןטּפירקסונַאמ עשילוּפ ייווצ יד ןגעוו 1803 ןיא

 :ערעטניא סעּפע רָאנ ואוו ןוא ,רעיונעג ךס ַא קרעװ יד ןּבײרשַאּב ןגָאלַאטַאק

 רענעײל רעד ידּכ ,ךיוא טסקעט םענופ גוצסוא עלעקיטש ַא ןעמ טיג סטנַאס

 ַא ןּבָאה שטָאכ לָאז ,קעטָאילּביּב יד ןצינ טינ ןעק סָאװ ,גָאלַאטַאק םענופ

 ויא ,ןָאטעג טינ סע טָאה יסָארײעד זַא רָאנ .קרעװ םעד ןגעוו הגשה לקיטש

 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד שטָאכ קנַאד ַא טמוקעג םיא טָאה סע ןוא ,ןלַאפרַאפ

 ןוא טקורדעגּפָא טָאה רע סָאװ ,תורוש רָאּפ יד ןופ ןליפַא לייוו .ןּבעגעג ָאי

 ףיוא ןיױש טמוק ,טרָאװ ייּב טרָאװ טצעזעגרעּביא טשרָאקָא ןּבָאה רימ סָאװ

 | ,טפַאשגסיװ רעד רַאפ הלועּפ עקידלַאװג ַא סױרַא

 יא ןיא טרעדנוהרָאי ןט16 ּבײהנָא ןבירשעג ,ןטֿפירקסונַאמ עשילױּפ

 ףעג ריואוועג טלעוװ יד זיא לָאמ עטשרע סָאד !תיצ=ףלַא ןשידיי ןטימ ,עילַאט

 ןרָאװעג טלגָאװרַאפ ןענייז ןלוּפ ןופ ןדיי זַא .ךַאז רעכעלרעדגואוו ַאזַא ןופ ןרָאװ

 ןּבָאה ןדי יד דלַאביװ רעּבָא .ןפערט טגעקעג ךיז טָאה סָאד ,עילַאטיא ןיא

 .ַא ןײז לָאו) שילױּפ ףױא םירפס עועיגיל ער ךיז רַאפ ןּבָאה טפרַאדעג

 * עג סיװעג ןּבָאה יז זַא ,ןעגנורדעג ןופרעד ךָאד יא ,(תויתוא עשידיי טימ

 ,הרדס יד ןײז ריבעמ ןעמ ןעק שדוקשןושל ףיוא ,ךיז ןשיווצ שילױּפ ט ד ער

 ןיא ןדיי ,שרעדנַא טינ ןשיליּפ ףיוא רעּבָא ןשטייט םעד קידנעיײטשרַאפ טיג

 ,שיליוּפ ךיז ןשיװצ טדערעג טרעדנוהרָאי ןט16 ּבײהנָא םוצ ןּבָאה ןליוּפ

 ,יבּכרה והילא:םהרבא רעטגרעלעג רעטסואװַאּב רעד טנקסּפעג טָאה יוזַא

 תפשו םידוהיהש :גנושרָאפסױא ןייז ענליװ ןיא ןּבעגעגסױרַא 1867 טָאה סָאװ
 םעד ףיוא טַאהעג טָאה ינּכרה .(ןכַארּפש עשיװַאלס יד ןוא ןדיי יד) ?םיװַאלסה

 טָאה גָאלַאטַאק סיסָארײעד ןיא גנונעכיײצרַאפ יד רעּבָא ,תויַאר ענעדיײשרַאפ ךָאנ

 יסָארײעד זַא ,ןטְלַאהעג רעּבָא טָאה רע ,גנוניימ ןייז טקיטפערקַאּב רעמ ךָאנ

 ,ןטײצ ענעי ןיא .שיסור רָאנ ,שילױּפ ןייק טיג זיא סע :טַאהעג תועט ַא טָאה

 ?צפױא קיטיײנ רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,ןבירשעג סָאד טָאה יבּכרה ןעוו

 ןש ןעניואװ יז זַא ,דנַאלסור ןיא עדמערפ ןייק טינ ןענייז ןדיי זַא ,ןוייוו
 יז ,ןעמעלַא טימ ךיילג טכער ייז טמוק רעבירעד ןוא ,ןרָאי רעטרעדנוה ָאד

 רַאפ ןינע ןַא רָאג טינ ןרָאװעג ןטּפירקסונַאמ עשיװַאלסישידיי סיסָאריעד ןענ

 ,קיטילָאּפ ןיא טנעמוגרַא ןַא ךיוא רָאנ ,טּפַאשגסיװ רעד

 ךָאד טּביירש יסָארײעד) טּפירקסונַאמ ןשילױּפ ַא ןופ ליװ ןעמ זַא רעּבָא

 רעשידיי.שילױּפ ַא טָאד ןעק ,ןשיסור ַא ןכַאמ (!שילױּפ ןיא סע זַא ,שוריּפּב

 רענייא ןופ לכיּב ַא עשרַאװ ןיא סױרַא זיא 1007 ןיא ,ןדיילרַאפ טינ טָאירטַאּפ

 =סַא עשידיי:שילוּפ יד ןשיװצ עקרעוט עטסואװַאּב ַא ,רעוושרענטנעצ יורפ

 עטיל ,ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ ךַארּפש רעד ןגעװא !טסײה לכיּב סָאד ,ןרָאטַאלימ

 ףע זיא רעטעּפש ןשיסור ףיוא ןעורעג טלָאמעי ךיז רע טָאה 227מ6סקיזיפ 2'1קא2תע 1

 .הממההאזמ ןשידי םוצ רעּבירַא רעדיוװ
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 ,טיוא ןליוו סָאװ ,ןטסישידיײ יד ןפמעקַאּב טימ ּפָא ךיז טיג ןוא :?ןסייר ןוא

 .ןקַאילָאּפ עשִיַאזָאמ יד ןוא ןקַאילָאּפ עשילױטַאק יד ןשיװצ טנַאװ ַא ןלעטש

 ןעװעג לָאמעלַא ןענייז ,רעוושרענטנעצ יורפ ףיוא טזייוװ ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד

 טרעדנוהרָאי ןט16 ּבײהנָא ןופ ןוא ,קלָאפ ןשילױּפ ןטימ ןדנוּבעגפיוא לערוטלוק

 ,טדערעג רָאנ טינ ןבָאה ןלױּפ ןיא ןדיי זַא ,תודע עטּבײלגַאּב ןַארַאפ ןענייז

 ,טגנערּב יז סָאװ ,תויאר=טּפיוה יד ןופ ענייא .שילױוּפ ףיוא טנװַאדעג ןליּפַא רָאנ |

 סע ןעװ ,יז טגָאז ,רעטעּפש טשרע ,גָאלַאטַאק סיסָארײעד ןופ לָאמַארעדיװ זיא

 טצנַאלפעגניא ייז ןּבָאה ,ןדי עשטייד יד ןלױּפ ןייק ןוטעג זָאל ַא ךיז ןּבָאה

 ָאלַאּפ וצ ןבערטש סָאװ ,ןרָאטַאלימיסַא יד .ךַארּפש עשטייז רעייז ןלױּפ ןיא

 ןרעקמוא רָאנ ןליװ יז :ןוטפױא טינ סייג ןייק רָאג ןליוװ , ,ןדיי יד ןריזינ

 סע סָאװ ,סָאד ןעיוגפיוא ןליװ יז ,לָאמַא ןעװעג זיא סָאװ ,דנַאטשוצ םעד

 ןופ ןדיי יד ,ה"י ןט16 ןופ ?סעקַאװטילװ עוײּב יד טכַאמעג בורח ןּבָאה

 ,דגַאלשטייד

 ַא טָאג רעּבָא טוט ,עירָאעט ענייפ ַא רעײז ןעוועג סָאד טלָאװ סיוועג

 עג טרעלקעגפױא זיא רעטנַאלּפ רעד ,ןגיל ַא ןיא השעמ עצנַאג יד ןוא ,סנ

 ןבירשעג טָאה רעװשרענטנעצ יורפ רעדייא ,רעירפ רָאי 15 טימ ךָאנ ןרָאװ

 ,טסואוועג טינ ןופרעד ךעּבעג טָאה יז רָאנ ;לכיּב ריא

 ,עמרַאּפ ןיא ןגעלעג ץלַא ךָאנ ןענייז ןטּפירקסונַאמ "עשיליוּפ? ייווצ יד

 סָאװ ,ץנוצ רעטנרעלעג רעסיורג רעד וליפַא .רעסעלש ןּביז רעטנוא ןטלַאהַאּב

 ןוא עישערּב ןיא ןד" עשיליּפ? ןגעװ ןדער ןּבױהעגנָא רעטשרע רעד טָאה

 ףנַאמ יד ,גָאלַאטַאק סיסָאריעד ףיוא ןעװעג ךמוס ךיוא ךיז טָאה ,"עוטנַאמ

 ןליּפַא טָאה יבּכרה ןוא ;ןעועגנָא טיג ןגיוא יד ןיא רע טָאה אפוג ןטּפירקס

 ןופ שינעטגעק עצנַאג ןייז טּפעשעג טָאה רע ,טַאהעג טיג גָאלַאטַאק סיסָארַײעד

 רעטסואװַאּב רעד רעּבָא ןיא 1809 ןיא ,ןצנוצ ןופ -- טנַאה רעטייווצ רעד

 .ַאטנעירָא רעד ןופ רעקעטָאילּביב רעד ,רעיוּבײנ ףלָאדַא רעטנרעלעג רעשידיי

 / נָא טָאה רע :ןַאלּפ ַא ףױא ןלַאפעג ,עגַאיעלדָאּב רעד ןיא גנולײטּפָא רעשיל

 ןטעּבעג םיא ןוא קעטָאילביּב רעמרַאּפ רעד ןופ רָאטקעריד םוצ ווירּב ַא ןבירשעג

 םעד ףױא ןדייבתּכ "עשילױּפא יד טימ רעמ רעד ןיא סָאװ ,ןייז ע"דומ

 ןטּפירקסונַאמ ײעשיליופק סיטָארײעד ןיא :רעפטנע ןַא ןעמוקַאּב דלַאּב רע טָאה

 טּפירקסונַאמ עשידיי ןעגייז סע ;ָאטינ שיליוּפ לקערּב ןייק זיא

 ג חי 06מ?םסעפ2שסע0ש8. 0 )6284 2066 א 201806, םפ 1241606 }

 281 852816 0)0210שצ3. 081:92868 1907, קץ. 48

 רעליוו .י ר"ד טלדנַאהַאּב א"וויי ןופ ןטפירש עשיגָאלָאליפ דנַאּכ ןטייוצ םעד ןיא

 ּפָא טגערפ ןוא "םעלּבָארּפ עשיװַאלסע ג"ַא יד סירגגהרוש ןגעוו לקיטיא ןייז ןיא לָאמַא ךָאג

 עשיטסיווגנ ילפשידיי ןופ טנורג ןפיוא ךַארּפשגנַאגמוא רעשיװַאלס ַא ןגעו הרעשה יד

 ,תויָאר

 ךעלטנגייא זיא שידיי ןופ גנושרָאפ יד ליפיו ףױא ,ןעז וצ טנַאסערעטניא ןזיא סע ג
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 .סיוא ןַא ,יסָאר-עד טָאה ױזַא יװ ,ןײטשרַאפ ֹוצ טיג טולָאסּבַא זיא סע

 טנעקעג ,ןכַארּפש ףיֹוא םידאמ ַא ללכּב ןוא שְלערּבעה ןופ רענעק רעטנכייצעג)
 ינ ,עשיליופ רַאפ ןדיבתּכ עשידיי ןעמענוצנָא :תועט ןדליו ַאזַא ןבָאה

 שידיי ַא ָאד ויא סע זא ,טסואוועג טינ רשפא ,עגעילַאטיא רעד ,רע טָאה
 טגנערּב ןײלַא רע םירָאװ ,ןייז טלָאמעג טינ ןעק סָאד ,ןיינ !טלעװ רעד ףיוא
 תורוש 18 טימ ,טײז רעקיבלעזרעד ףיוא ,גָאלַאטַאק םענעגייא םעד ןיא ךָאד
 ,ןגָאז וצ טניימעג רע טָאה רשפא !ןסטפירשעג "עשטייד:שידייח ייווצ ,רעירפ
 ןייז וצ סיֹוא ןזײװ ןטּפירקסונַאמ יד ןופ תויתוא יד ,ןּבײרש רעגייטש רעד זַא
 :שֹוריפֹּב םיא ייּב ךָאד טייטש סע רָאג !ןדיי עשיליוּפ יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 ןײשילױּפ ףיוא טצעזעגרעביאח

 טיג ך רָאט ןעמ זַא ,לָאמ קירעּביא ןַא ןופרעד ןענרעלּפָא רימָאל

 .ןטעטירַאטױא ףיוא דנילּב ןזָאלרַאפ

 ןוט וצ ָאד ןּבָאה רימ -- ןיסָאראעד טימ ןייז טינ לָאז סע יװ רעּבָא

 ַא טימ ךױא רָאנ ,רעשרָאפ ןטעשודנַאלּברַאפ ַא ןופ זָאירוק ןטימ רָאג טינ

 .ַאמ עשידיי לָאצ יד .טקַאפ ןשירָאטסיה:רוטַארעטיל ןוא ןשיגָאלָאליפ ןקיטכיװ

 ןוא ;(200 זיּב יַאװלה טכיײרגרעד יז) טיורג סקירעּביא טיג ללכּב זיא ןטּפירקסוג

 עטַאד עטסעפ ַא ןגָארט ןוא ה"י ןט16 ּבײהנָא ןופ ןעמַאטש ןלָאז סָאװ ,עכלעזַא
 .ָאליפ רעשידי רעד רַאפ האיצמ ַא רָאג ןענייז ,גנונעכײצַאּב:טרָא ןַא ןוא
 יסַאר-עד טלַאה רּתסא.תליגמ רעד ןוא שמוח ײןשטייד.שידייא םעד ןגעוו .עיגָאל

 ןטגצ פופ ןופ ןעמַאטש יײז זַא ,טנָאמרעד רעירפ ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,ןליפַא

 יד ןופ עדרעװ יד טלָאװ ,תמא ןטימ ןעמיטש לָאז סָאד ןעװ .טרעדנוהרָאי
 טשרָאפעגסױא טשרע ךָאנ ףרַאד סע רעּבָא ;רעסערג ךָאג ןעוועג ןטּפירקסוגַאמ

 ףיוא ןוָאלרַאפ ךיז ןעק ןעמ קרַאטש יװ ,ןעועג ךָאד ןּבָאה רימ לייוו ,ןרעו

 ,תואיקב סיסָאריעד

 עשידי רעמרַאּפ 4 יד ןשיװצ :סָאװ טָא ויא ץלַא יװ רעקיטכיװ רָאנ

 טכלעוו ףיוא ,ייווצ ןַארַאפ ןעגייז ("עשילױּפא 2 ןוא "עשטייד:שידייא 2) םיבתּכ

 .גָאמ ןיא ןרָאװעג ןּבירשעג ןענייז יז וַא ,ךעלקיררסיוא טנכײצרַאפ טייטש סע

 ןיא ןּכָאה ןדיי זַא .עילַאטיא:ןופצ ןיא ןגיל טעטש ערייצ יד .עישערב ןוא עוט
 רימ ןּבָאה םעד ףיוא ,שידי טדערעג עילַאטיאיופצ ןיא טרעדנוהרָאי 6

 טײהנגעלעג ַא רימ ןּבָאה ןטּפירקסונַאמ סיסָארעד ןיא ָאד רָאנ ;תֹויַאר ךס ַא

 ףךוס ןצנַאג םעד טעמּכ טםירָאו .ןרעדנַא םעד ךופ סיִג ססייוו רענגייא סָאװ ,ןיגע ןא ץלא ךָאג

 טעג ןייז ףױא ,תמא) רעדייגשגיטש רעירפ ןרָאי טימ ךָאנ טגָאזעגסױא טַאהעג ןױש טָאה

 רָאי ייוצ ַא טימ---.1860 ,"םועּפַארעסע לָאנררשז ןיא (רעגייטש םענעקורטגץרוק ןכעלטגייוו

 / "עשיליּפפ יד ןגעוו עגַארפ יד ןכיוהעגפיוא סײגַארעּביא רענקירּב יא ,םָארּפ טָאה ץירוצ

 .עיסרעוו "עשיליופ, יד טרזחעגרעכיא רעדיוו ןוא "שלח רעוועקַארק םעד ןיא ןטפירקסונַאמ
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 ןַארַאפ זיא סע ןוא ,שידיי ןשינעילַאטיא םעד טימ רעטנעענ ןענעקַאּב וצ ךיז
 :רעבײא ערעודנוא ייּב ןושל סָאד ךיז טָאה יצ ,ןײגרעד ֹוצ טייקכעלגימ ַא
 שיוּפ ןוא עשטייד יד ייַּב ןושל םעד ןופ טדיישעגרעטנוא רעדירּב עשינעילַאטיא

 טגיל עטכישעג.רוטַארעטיל רעודנוא רַאפ ךױא .טײצ רענעי ןיא ןדיי עשיל
 דנעּב רָאּפ יד ןיא ָאד ךיז טניפעג סע םירָאװ ןשינעטערעג ַא סײרגעגנָא ָאד
 ,ץעגרע ןיא רעּביא טינ ךיז טרזח סָאװ ,לַאירעטַאמ רעשירַארעטיל רעשּפיה ַא
 ןוא ןּבײרשַאּב ,ןקוקרעּביא קיטנורג ןעמענ ךיז טעװ סע רעװ :טרָאװ ןייא טימ
 תורודל וטפוא ןַא ןפַאש טעװ רעד ,ןטפירש עטלגָאװרַאפ יד טָא ןשטייטטיוא
 יל רעשידי רעד ןופ ןוא ךַארּפש רעשידיײ רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ
 ,רוטַארעט

 ןױש ,טעּברַא יד ןוטוצּפָא ןסיוא טינ ךיא ןיּב םעניימ דויטע םעד טימ
 טנַאה ןיא ןטלַאה טנעקעג געט עכעלטע רָאנ ּבָאה ךיא סָאװ ,ןײלַא םעד ּבילוצ
 קיטסירעטקַארַאכ ןוא גנוּבײרשַאּב עצרוק ַא זַא ,ןכער ךיא רָאנ .ןקיטנַא יד טָא
 ןיא ךיוא ךָאנ זיא סָאד םירָאװ ,טנַאסערעטניא ןייז ךיוא טעװ קרעװ יד ןופ
 , ,ןרָאװעג ןבעגעג טינ ץעגרע

 סקעדָאקװ ןָא טפור יסָאר:עד סָאװ ,רפס םעד ןופ ןּבײהנָא ןלעװ רייג
 טימ שמוח ןופ גנוצעורעביא עשידי  ַא -- 71 רעמונ סוקינַאמרעג :ָאעדוי
 .עג ,דנַאּב:טרַאװק רעּבָארג ַא זיא'ס ,םירישהפריש ןוא רּתסא תליגמ ,תורוטפה

 םוצ ןוא ;טנַאה רעקיסעמכיילג ןייק טינ ,רעקילײא ןַא טימ ריּפַאּפ ףיוא ןגירש
 .ײרַא ,טיוה רעלעה ןופ ,גנילצולּפ זיא בָאּב חעשת ןופ הרוטפה רעד ןופ ףוס

 יו גיילסיוא ןקיּבלעז םעד טימ תֹואּב תוא סָאד גנערב ךיא) סָאװ טָא ןּבירשעג

 | | ; (לַאניגירָא ןיא

 רו טינ רימ באה רטשעווש יביל באב העשת ןופ הרטפה יד קילסח

 רד יד הרטפה ן!) רדנאנא יד זא באה ןבירשג לאוו טינ שריד ךיא בוא ליבוא

 טיג שרימ באה םורז ןוא ןבײרש וצ טנאה יזוב ןייא ןאה ךיא ןעוו ןיטש דו

 | ,שליבוא רוו

 הרוטפה יד טקידנעעג :ןסייהעג סע טלָאװ ןושל ןקיטנייה רעזדנוא ףיוא

 ךיא ּבױא לּבירַאפ ןייק טינ רימ ףיוא ּבָאה ,רעטסעװש עּביִל .בָאּב העשּת ןופ

 ,רעירפ ןעייטש סָאװ ,תורוטפה ערעדנַא יד יו ,טוג ןּבירשעג טינ ריד סע בָאה
 רימ ףיוא ּבָאה רעבירעד ןוא ,ןּביירש וצ טנַאה עקנַארק ַא ּבָאה ךיא םירָאװ

 | ,?לּבירַאפ ןייק טינג

 ,(?ןירעּביײרש רעד רעדָא) רעּבײרש םעד ןיא טקעטש סע תומימּת ַארַא'ס

 ןרַאפ רענעײל טעד ןטעּברעּביא טסקעט ןקילײה םעד ןטימניא טמעג סָאװ

 ןיא יצ "!רעטסעװש עּבילא :גנודנעװ יד טרעװ זיא סָאװ טנייה !בתּכ ןטכעלש

 ןיא דייבתּכ ןייז טעװ ליּבסנַאמ ןייק זַא ,רעכיז ױזַא שמוח ןופ רעּביירש רעד

 ,{ רָאנ ,וש טינ ָאד טייטַאּב "וו 1



 119 | שמוח רעד

 ַא יװ ךוּב סָאד ןּבירשעג רע טָאה רשפא ןוא--סָאד רשפא ?ןעמענ טינ טנַאה

 ,גנולעטשַאּב רעטסעפ ַא טױל רעדָא יורפ רעטמיטשַאּב ַא רַאפ הֿנּתפ

4 

 ןט15 ןיא ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעג ןיא שמוח רעד זַא ,ןָא טזייוו יסָאר:עד

 זיא אפוג רפס ןפיוא ;טינ רע טּבײרש ןעגנורדעג ןיא סָאד ןענַאװ ןוֿפ .החפי
 =בעקטפירש רעשידיי ןיא טסילַאיצעּפס ַא זַא ,ןייז ןלק .ָאטיג עטַאד םיש ןייק-

 ןופ קוצ ןשיטסירעטקַארַאכ ןטױל טייצ יד ןעמיטשַאּב טנעקעג טלָאװ שינעט

 סָאד ,רעטלַא ןַא רעייז זיא רפס רעד זַא ,רָאלק ןיא סלַאפנדעי רָאנ ;תויתוא יד

 סנופ ףרַאש רעד .קֹוק ןטשרע ןפיוא דלַאּב ךַארּפש רעד ןופ סױרַא ןעמ טעז

 טסײה ,ןדע=ןג ןופ ןרעױט יד רַאּפ ןטלַאװעג טָאה ךאלמ רעד סָאװ ,דרעװש

 "רָאװש טָאטשנָא רדסּכ ָאד טײטש שאור ן"דרעװש רעד לימ אל ָאד

 | | ,(ןעוועג זיא)}

 ףרַאד ,שמוח םענעּבירשעג ןטלַא ןַא ןײרַא טנַאה ןיא טמוקַאּב ןעמ ןעוו

 =ָעג יד ןופ רעניא טימ רשפא רע טמיטש יצ :ןגערפ ץלַא ןופ רעירפ ןעמי

 רעטשרע רעד ןופ !טנַאקַאב ןדנוא ןענײז סָאװ ,סעּבַאגסיואישמוח עטקורד

 עשידײ עטקורדעג ענעדײשרַאֿפ ייווצ ןַארַאפ ןענייז ה"י ןט16 ןופ טּפלעה

 ןיא ענײא ,1544 ,רָאי ןייא ןיא סױרַא ןעגייז עדייּב :ןעגנוצעזרעביא:הרות

 טנעקעג ךעלײרג ךיז טָאה סע .גרובסגױא ןיא ערעדנַא יד ןוא ץנַאטטנַאק

 ןטקורדעג םענופ ןּביירשרעביא טושּפ ןצעזקעװַא ךיז לָאז רעצעמע זַא ,ןפערט

 .רַאפ טיג רָאט ןעמ רעּבָא -- דליו ודנוא ייּב סיוא סָאד טמוק טנייה ,ךוּב

 :עג רעכיּב ןענייז יירעקורדכוּב ןופ רעטרעדנוחרָאי עטשרע יד ןיא זַא ,ןסעג

 זיא טײצ :טרעקרַאפ ןוא ;תוגשה עקיטלָאמעי יד טױל רעייט ךעלקערש ןעוו

 עקיטרַאפ ןופ גנובײרשרעביא ןימ ַאזַא .טלעג ןעוועג טינ ךָאנ ןרָאי ענעי ןיא

 (7| יז) רעירפ ןיא טָא .ןגָאז וצ טַאהעג ןילַא טײקרעייט ָאד טָאה לָאמעלַא טינ 1

 ףָאנ ,1681 ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,ךוג;לאומש ןופ די.בתֹּכ ַא ןגעוו דייר וצ ןעמוקעג-

 םעט רעד טָאה ָאד .טרעדנוהרָאי א רעכעה ןומ ףױלרַאפ ןיא סעגאלפיוא עטקורדעג סקעז

 .רעביא טינ קרעוו סָאד ןיוש זיא ןסן2 ךָאנ : רערעדנַא ןַא ןייז טנָאקעג ןביירשרעביא ןופ

 .םיױא עטצעל יד סיוועג ןיש זיא ,רעטעּפש רָאי 30 טימ 1831 ןיא ןוא ,ןרָאװעג טקורדעג

 טימ טגעקַאב קילעפוצ ךיז טָאה ךיי א רענייא ףיוא ןיא .תואיצמה:רקי ַא ןעוועג ךיוא עגַאל

 טלָאמעג טוג ץנַאג ןָאק ,ןגיוא עגייז ןיא ןח ןרעדנװַאֿפ א ןעגופעג טָאה'ס ןוא קרעוו םעד

 רעד ןופ עיּפָאק ַא ןבָאה וצ ןײלַא ידכב ןביירשרעביא סָאד טצעזעג ךיז טָאה רע זַא ,ןייז

 קירוצ קיסיירד ןוא ףניפ רָאי ַא טימ ךָאנ :עלעלַארַאפ עקיטכישעגרוטלוק א .עמעָאּפ רעצנַאג

 ןופ ןמיס 8 ןעוועג עטיל ןופ ףךעלטעטשניילק עשידיי יד ןיא טנגוי ןזיירק עסיוועג ןיא ןיא

 ןופ "םייחה יּכרדּב העוּתהע ןצנַאג םעד ,ןָא ךיא ּפַאכ ,ןביירשוצרעכיא גנודליצ רעשירַארעטילי

 א ןעוועג ,טנייה וו ױזַא ,זיא ןטייצ עגעגנַאגרַאפ ןיא ךיוא --- .רַאלּפמעזקע ןטקורדעג םעד

 .טפיהקסונַאמ ןיא ם"רוכיח ערעייז ןריסרוק ןזָאל וצ ןקורדּפָא ןויב םירבחמ לייט ליב גהנמ;
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 =נטיװ רעד רַאפ טינ תושממ םוש ןיײק טעמּכ ךיז טײטשרַאפ טָאה םירפס
 סעּפע (גגושּב רעדָא דױמג) ןּבעגעגוצ טָאה טסיפָאק רעד ןדייס ,טּפַאש
 | | .טנגייא

 ןײק טינ זיא ,רעטציא ןדער! רימ ןכלעװ ןגעװ ,שמוח סיסָארײעד
 ןטנצכעז ןופ ןטימ רעד יװ רעטלע זיא רע בוא ןוא ,עטקורדעג יד ןופ עיּפָאק

 .שרעדנַא ןייז טינ ךָאד ןָאק ה"י

 ייװַצ יד רעדיײא ךָאנ .ךַאז עטייװצ ַא ןגערפ ןעמ ףרַאד יֹוזַא ּביוא
 טָאה ןעמ רעדײא וליפַא ןוא ,1844 ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא ןענייז םישמוח
 .נוה ןופ ףױלרַאפ ןיא ןדיי ןיוש ןּבָאה ,יירעקורדכוּפ יד ןענופעגסיוא ללכּב
 ןוא ,שידיײטלַא ףױא ה"ד ,"שטייטפ ףיוא ך"נּת םעד טשטייטעג ןרָאי רעטרעד
 ײנַאגעגמוא ךיוא אמּתסמ ,ןרַאסָאלג ןוא סעסָאלג יד טימ ןעמַאזוצ ,ןענייז סע
 .םע ןוא רעּבייװ רַאפ ייס ,ןעגנושטײטרַאפ עגעגירשעג עצנַאג םלוע ןשיוװצ ןעג
 ,ןבײלג ךיז טזָאל רעּבירעד .םידמלמ עטינעג רעקינײװ יד רַאֿפ ייס ,םיצראה

 =נוצעזרעביא עיינ ןייק טכַאמעג טינ ןּבָאה 1844 ןופ רעּבעגסױרַא ייווצ יד זַא
 ;ןטּפירקסונַאמ ערעטלע עקיטרַאפ רעצעז סעד טגנַאלרעד ןּבָאה ייז רָאנ ,ןעג

 זיואפ :דוס טעד סיוא עקַאט ודנוא ןעמ טגָאז עּבַאגסױא רעגרובסגיוא רעד ןיא

 ,"טקורדיג אגרופסגוא וצ דנוציא ןבירשג טייצ ןגנאל דוב שמוח ןטלא םנייא
 :סױא רעצנַאטסנָאק רעד וצ המדקה רעד ןיא ךיוא רימ ןענעייל סכעלנע ןוא

 טָאה ןעמ :הנוק םייּב טגיײלעגנָא רעמ יא ,רעגנירג יא ןעוועג זיא סָאד ,עּבַאג
 רעשידמלמ רעד טימ ןעמיטש רעטעּב לָאז סָאװ ,גנוצעזרעּביא ןַא ןּבעג טנעקעג
 ןופ שמוח ןטלַא ןַא ײּב ןעמ ףרַאד רעּבירעד ,ןשטײטרַאּפ ןופ עיצידַארט

 ַאמ םעד טימ ;לָאמַא טינ סָאד טמיטש יצ :ןרעװ ריואוועג ה"י ןט16--ןט3

 =נָאק םעד רעדָא רעגרוּבסגױא םעד טצעזעג טָאה ןעמ ןכלעװ טול טּפיוקסונ

 ?שמוח רעצנַאטס

 ,ןלַאניגירָא עגעי טינ ןּבָאה רימ ,טינ רימ ןסייוו סָאד

 סָאד זיא ,טסקעט רעקיּבלעז רעד טרָאװ ייּב טרָאװ טינ זיא'ס ּביוא רעּבָא

 רעמ ןיוש רימ ןּבָאה ָאד ?סעּבַאגסיױא ייווצ יד ןופ רענייא וצ ןכילגע ג רשפא
 טינ ךָאנ ןענייז ןגָאמרַאפ רימ סָאװ םישמוח ענעּבירשעג ענעדיײשרַאפ יד .לזמ

 ךיא סערּפ.רעקורד םוצ ןעגנַאגרעד טינ ןּבעל ןייז יי הרוש ןייא ןייק זיא סרעגניטע זַא

 שַאמ ןופ רעלוּפָאּפ ןרָאװעג קרעוו;הלּכשה ערעדנַא ךס ַא ןענייז ענעגייא סָאד ,טסואווַאּב

 רעגייטש ַא טּבײרש ױזַא .טייצ רערעטלע רעד ן'כ ךיוא רימ ןטייוו טכעלנע רעּבָא ;ןטּפירקסונ

 רעד ןיא םיטפוש ןוא עשוהי ,שמוח ןופ עזַארפַארַאּפ ַא ,"בקעי תלהקק ןופ רֹּבחמ רעד

 ,עבַאגסױא רעטייוצ רעד טול ריטיצ ךיא) 1608 / 1602 טריפ ,ךוב:לאומש ןופ עפָארטס

 באט ןבאה םיסרטנוק הנבירשג הניימ ןיא איד טייל אידא :המדקה רעד ןיא (1768 גָארּפ

 איז טימ רד ןקורד ןואל דניושג ראנ זע לאז ךיא ןטעביג רעז ךימ ןיבה .ןןענעייל-=} ןאייל

 ."ןאיירפ ןגעק רפס ןניש ןעד טימ ךיז
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 7 "ימ ייּב סיוא ןיוש טמוק סָאד רעּבָא ,!ןייז וצ רעהעג'ס יװ טשרָאפעגסיױא

 שטָאכ ,טײקכעלנע!עשּפיה ַא ןַארַאפ ןיא ןעגנוצעזרעביא יד ןשיװצ זַא ,רעכ

 םייּב "םישודיחק ןוטוצפיױא עיציּבמַא ןַא טַאהעג אמתסמ ןּבָאה םידמלמ לייט

 עשירַארעטילװ ,תואחסונ עסיוועג ןלעטשטסעפ ןגעווטסעדנופ ףיז ןזָאל ,ןשטייט

 ןעײג סָאװ ,קינכעט רעשרעצעזרעּביא רעד ןופ גנעג עסיוועג ןַארַאפ .?סעלוש

 טייקנדנוּבעגוצ יד ,רעגייטש ַא ;ןעננוצעזרעּכיא ערעזדנוא על ַא ךרוד ךרודַא

 םי ןרקב יהר ברע יהיו ןצעזרעּביא טסייה סָאװ ,טסקעט ןשיערּבעה םוצ

 "גָאט רעטשרע רעדח טיג ןוא "ןייא גָאט רעדָא "רעגייא גָאטש אקווד "דחא

 ערעדנַא רעּבָא ןַארַאפ .שידײ ןופ טסײג ןטױל ןגָאז טֿפרַאדעג טלָאװ ןעמ יו

 .ןעגנוצעורעּביא לייט ַא ןיא רָאנ ןעניפעג רימ סָאװ ,ןטייקכעלמיטנגייא

 פןשטײט=שידײש רעמרַאּפ סעד ןכ"ײלגופ טוורּפעג ךיוא טָאה יסָאריעד

 טָאה 1844 ןופ רעגרובסגיוא רעד ןגעװ .סעּכַאגסױא עטקורדעג ייווצ וצ שמוח

 =יא רעצנַאטסנַאק רעד ץֹוחַא ,טנַאה ןיא טָאהעג רע רָאנ ,טסואוועג טינ רע

 געּבעג ַא ויא סָאד ;19600 ענָאמערק ןופ ענַאגסױא ןַא ךָאנ ,גנוצעזרעּב

 זַא ,ןעמוקעגסיוא יא ןיסָא-=עד ייּב .רעגרוּבסגױא רעד ןופ עגַאלפױא עטרעס

 ןַארַאפ רָאנ ,קורד רענָאמערק םוצ טנעָאג רעמ ןיא שמוח רענעּבירשעג ןייז

 םענעגייא ןַא טימ רָאג ךיז טייג רַאלּפמעזקע ןייז ואװ ,םיטרּפ ערעדנַא רעדיוו

 רענַאמערק רעד ןיא טצעזעגרעּביא טרעװ ?"םיהלא חורח רעגײטש ַא ;געוו

 ,"סטָאג האובנח טייטש טּפירקסונַאמ ןייז ןיא ָאד ןוא ?סטָאג טגיווװ עּבַאגסיוא
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 ןופ די:בתּכ רעמרַאּפ רעד זיא ןײמעגלַא ןיא זַא ,טכערעג זיא יסָארײעד

 דָארג זיא "האובנ ידפ) גנוצעזרעביא רענָאמערק רעד וצ ןכילגעג רעמ שמוח

 ַא רעּבָא ןַארַאפ ,(לּביּב רעצנַאטסנָאק רעד ןיא חסירמוא שיח ַא סלַא ןַארַאפ

 רעד רעדיײא ,טּפירקסונַאמ סיסָאריעד וצ רעטנעעג ךָאנ זיא סָאװ ,לּביּב עשידיי

 םיא טָאה יסָארײעד) ד יב תַּכ רעמינגָאנַא ןַא ןיא סָאד .טסקעט רענָאמערק

 ףעשיסיירפ רעד ןיא טגייה ךיו טניפעג סָאוו ,(טנעקעג טינ

 ,601 0, (ט. .רעמונ ןרעטנוא ןילרעב ןיא קעטָאילּביּב.הכולמ

 םוש ןייק רָאנ ,טײקטלַא ןופ ןקעלפ עלעג טימ דנַאּב רעבָארג ַא זיא'ס

 רעדיננשנײטש רעקיטכױרָאֿפ רעד ןָאטינ גנוצעזרעּביא רעד ףיוא זיא עטַאד

 =גוהרָאי אטנע ןּבירשעג ןדי:בתּכ רענילרעב יד ןופ גָאלַאטַאק ןייז ןיא טָאה

 | .ןכייצגערפ ַא ייּברעד טלעטשעגוצ דלַאּב רָאנ ,"טרעד

 ףיא ןבעגעג ףיטש .ג טָאה (1022) ןרָאװעג ןבירשעג זיא ףויטע רעד יו םעדכָאנ 1

 ףע ואוו ,"שמוחפשטייט רעד, :לקיטרַא ןַא 878--868 'ז ,14 ,1024 (קרָאיײוינ) "טפגוקוצ}

  ךוא הסונ רעייז ןײמעגלַא ןיא ךױא טרעדליש ןוא םישמוח עשידוי עגעדיײשרַאפ יד טריזילַאנַא

 ףײלגרַאפ ןשיטַאמ עט סיס ַא ףיוא ןרָאי ייר ַא ןופ ןױש ףיוא טעּברַא ףיטש .ג .טסײיג

 ,ערעזדגוא ןעגנוצעזרעביא-ך"נת עגעדיישרַאֿפ יד ןופ



 עמרַאּפ ןופ תורצוא יד סק ןיפ ר

 עטשרע יד ןסירעגסױרַא גנוצעזרעּביא רענילרעב רעד ןיא זיא דָארג

 האובנח רעדָא "סטָאג טניװש ןענַאטשעג טרָאד ןיא יצ ,טינ רימ ןסייוו ,טייז

 :קַארַאכ רעדנַא ןַא ןעמענ רימָאל רָאנ ."ןפַאשַאּב טָאהװ רעדָא "ףושיּבא ,"סטָאג

 ,'כ תומש ןופ ?תורּבדה תרשעח יד רעגײטש ַא ,שמֹוח ןופ טרָא ןשיטסירעט

 ןופ םישמוח ענעּבירשעג ייוװצ יד ןשיווצ דיישרעטנוא םעד ןעז ןיוש ףימ ןלעוו

 ידכּב ,טײז רעטייװצ רעד ןופ עבַאגסױא רעצנַאטסנַאק רעד ןוא -- טייז ןייא

 / ײּב טרָאװ ןּבײרש ךיא לעװ ,רענעײל ןרַאפ ּברַאה ױזַא ןייז טינ לָאז סע

 ןקיטנײה רעודנוא טימ ךעלגעמ טייוו יװ רעּבָא ,ןטרָאד ןעייטש ייז יװ טרָאװ

 ,גיילסיוא

 . וצ ןקיָאד יד טרָאװ יד לאפ :טײטש ץעּבַאגסױא רעצנַאטסנַאק רעד ןיא

 "ןגָאז ןצ זיד יד דיר יד לאפ ףּבָאה םישמוח ייווצ ענעי ;"ןגָאז

 ןט/ ,"רעכער ןייא טָאגפ ,"טכױעגנָא םענימ רָאפ/ :טָאה ץנַאטסנָאק

 :ךײלג עדײּב ןעגנערּב ייװצ ענעי ;?רעּבָאהּביל ןעניימ וצ ןטנזיוט וצ דָאנעג

 טוטח ,"רעקיטפאהטכער ןײא טָאגװ ,"ןיב ךיא ןתעּב ,ןמזילּכ ה"ד} לייוו ידח

 ןיא טצעזעגרעביא יא "ןּכ לעװ ."ןדנײרפ ןיימ וצ טננױט ייווצ וצ דָאנעג

 ײז זַא ,ויַאנ ֹוזַא ןעגייז ײװצ ענעי ;?םוראדח עַאגסױא רעצנַאטסנַאק רעדו

 רעצעזרעּביא ןייא ןוא ,טסקעט ןשיערּבעה םעד יירטעג ןּביילּב ךיֹוא ָאד ןליוװ

 ?יווא ףיואק ןליפַא רערעדנַא רעד ,"יוזא םואק טּביײרש

 ןשטייט ןופ עיצידַארט רעשיפתוש רעסיוועג ַא ףיוא ןָא ןיוש טזייװ סָאד

 ןשיװצ ןשינעגעגַאּב ןַארַאפ) ןדי=בתּכ "יוצ יד ןופ םירבחמ יד ײּב שמוח םעד

 ךס ַא רָאנ ,ןױא טסקעט רעצנַאטטנַאק ןטימ ןדיפבתכ ייווצ יד ןופ ןכעלטיא

 ,םינמיס עקיכַא וּפ ש עסיוועג ןענייז רעקיטכיװ ךס ַא ךָאנ רעּבָא .(רענעטלעז

 עדייּב ןעמַאטש םישמוח ענעּבירשעג ייווצ ערעזדנוא זַא ,ודנוא ןענרעל סָאװ

 .סיוא רעצנַאטסנָאק יד יװ טנגעג רעדנַא ןַא ןופ דָארג ןוא ,טנגעג ןייא ןופ

 ןּבָאה םישמוח ענעבירשעג עדייּב יד ,ןליּפשייּב ייווצ גונעג ןייז ןלָאז .עּבַאג

 "דגַאמח טּבײרש ץנַאטסנָאק ןוא ,("דַאמ/ ,"דיומװ עקיטגייה רעזדנוא) "דדיימח

 םעד טָאטשנָא ןבָאה ןרייבתּכ ײװצ ערעזדנוא ,"ןעדש טּבײירש ץנַאטסנַאק

 | | .יןעווע רדסּכ

 ,סיזַאּב ןלָאמש ַא ֹוצ ףױא ןריפסיוא עטיירּב ןייק ןכַאמ טינ ליוװ ךיא

 םישמוח ענעּבירשעג עדײב זַא :טקיטכערַאּב ןיא ,רימ טכוד ,סיזעט רעד רָאנ

 רעטקורדעג רעד רעדײא זיירק ןשיטקעלַאיד רעדנַא ןַא וצ ןעגנַאלַאּב

 טינ דָארג ךיא ּבָאה 1244 ןופ שמוח רעגרוּבסגױא םעד) שמוח רעצנַאטסנַאק

 .ןגָאז טינ ךַאז ןייק םיא ןגעוו ךיא ליװ ,טנַאה רעד ייּב

 .רַאפ רענעּברָאטשעגּפָא רעד ןיא לרעטסנעפ ַא ףיֹוא ךיז טנפע ױזַא טָא

 עג רעצנַאג רעד ףױא ןלַארטש לטניּב ַא טלַאפ סע ןוא ,ןײרַא טיײהנעגנַאג

 ,"ןעד;ןעווק :טעּברא עקיכיירגפיט ספיטש .ג םעלּבָארּפ;ןעדןעװ רעד וצ טציא !לגפ 1

 ,128----08 יז ךוּבױדנַאלה



 128 ןויירק עשיטקעלַאיד

 ןעניפעג ָאד ןעק ןעמ .רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רערעטלע רעזדנוא ןופ עטכיש

 םעד ןכיײלגוצ טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ץלַא ןופ רעירפ ,ןזירּפרוס טימ ןומטמ ַא

 ךס ַא סָאד ןעמ ףרַאד ןוט ןוא ,קורד רענָאמערק םוצ טּפירקסונַאמ רעמרַאּפ

 ענַאמערק םירָאװ ,קשח טַאהעג ןוא טגעקעג טָאה יסָארַײעד רעדייא ,רעיונעג

 טנעקעג ךיוא ךיז טָאה ָאד זַא ,סע טסייה ;עילַאטיא:ןופצ ןיא ךיוא ךָאד טגיל

 ,עבַאגסױא רעגרובסגױא יד יעֹּבֲא .שידי עשינעילַאטיא סָאד ןעלגיּפטּפָא

 לָאז ןעמ ,טרעװ ךיוא זיא ,רענָאמערק יד ןרָאװעג ןעמונעג זיא ריא ןופ סָאװ

 גרוּבסגױא שטָאכ לי : ןיגע רעזדנוא ּבילוצ ןשרָאפסױא יונעג ץנַאג יז לָאז

 'רֹּב ביל הדוהי "רָאטקַאדערװ רענַאמערק רעד שטָאכ ןוא ךנַאלשטיײד ןיא זיא

 זיּב ,טכַאנ טיג ןוא גָאט טינ טורעג טינ טָאה רע זַא ,טביירש ש ע רֹּב ילּתמנ השמ

 יז טקינײרעגּפָא ןוא ענַאגסױא רעגרוּבסגױא יד טקוקעגרעּביא טָאה רע ןענַאװ

 ;הלעמ רעדנַא ןַא ןבָאה קורד רעגרובסגױא רעד רעּבָא ןעק ,ןזיירג עלַא ןופ

 ןכלעוו ןופ ,טשמוח רענעּבירשעג רעטלַאװ רענעי זַא ,ךעלגימ רעייז זיא סע

 ןופ ןעמַאטש ךיוא לָאז ,רפס רעגרוגסגיוא םעד טקורדעגּפָא 1844 ןיא טָאה ןעמ

 םעד ןּבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,סוילימע סולױּפ ךמושמ רעד םירָאװ .עילַאטיא

 עוײר ַא טכַאמעג טַאהעג רעירפ רָאי ַא טימ ךָארג טָאה ,שמוח רעגרוּבסגױא

 ןשידיי ןטלַא ןא ןעגנערב טנעקעג רע טָאה ןטרָאד ןופ ןוא ,עילַאטיא ןייק

 טזָאל קיכ ַא רּפש רָאנ ,ָאטינ םעד ףױא תויַאר ןייק ןענייז יֹוזַא .טּפירקסונַאמ

 ,ןוייוורעד רשפא סָאד ךיז

 ,ײז וצ וצ רָאנ ךיז טריר ןעמ ואוו ןוא ,ןטקַאפ יד ךיז ןעלטייק ױזַא טָא

 .סייג ַא ריואוועג ןעמ טרעוװ
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 =רַאפ ןגעוו ,רעּביירשרעּביא ןגעװ ,רעצעזרעּביא ןגעוו :סעגַארפ עכעלנע

 ,טּפירקסונַאמ ןטײװצ ַא ןגעװ ןגערפ ןעמ ףרַאד ו"זַאא ןטנַאירַאװ ענעדייש

 אפוג רוּביח םעד ףוא ,םיליהּת םעד ןגעװ -- עמרַאּפ ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 רֹּב הש מ טָאה ,1ּכַוַו ה"ד ,"ק"פל אער ןושחרמ אכח זַא ןּבירשעגנָא טייטש

 ,(עישערּב) השירב טָאטש רעד ןיא רפס םעד טקידנערַאפ ()גאלרב יכדרמ

 .רַאּפ יד ןיא לָאמ ןטײװצ ַא ןעניפעג דלַאַּב רימ ןלעװ ןהשמ ןקיּבלעז םעד

 .ןגעװ רימ ןסייו ,סָאד ןענעכער טינ לָאז ןעמ ןעװ רָאנ ,ןטּפירקסינַאמ רעמ

 רע טָאה יצ ,םיליתּת םעד טצעזעגרעביא ןײלַא רע טָאה יצ .טשיגרָאג םיא

 ירע רעד ?ןענַאװ ןופ ָאט ,ןּבירשעגרעּביא בוא ןוא ?ןבירשעגרעביא רָאנ םיא

 יא יד ןעװעג זיא ,ןרָאװעג טקורד עג זיא סָאװ ,םיליהּת רעשידיי רעטש

 ענעּבירשעג רָאנ ;1849 עיצענעװ ,(רוחּב הילא) יול הילא 'ר ןופ גנוצעזרעּב

 עכעלטע ןיש רעד לשמל ,ןטיצ ערעטלע ןופ ןיוש ןַארַאפ ןענייז סמיליהּת

 רעמרַאפ רעד רשפא ןיא יצ ,1400 ןופ דייבתכ רעגילרעב רעטנַאמרעד לָאמ

 ?סמיליהּת ענעי ןופ םעגייא טימ שיטנעדיא דינבתּכ

 טַאהעג טיג ןיײלַא ןטּפירקסונַאמ רעמרַאּפ יד טָאה סָאװ ,רעדיינשגייטש
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 רעמרַאּפ רעד זַא ,ץיטַאנ סיסָאר:עד ןופ ךמס ןפױא :טנקסּפעג טָאה ,ןעזעג

 ןיא רענעי יא .גנוצעזרעּביא סרוחּב הילא 'ר טימ ךע;טרעװ טמיטש םיליהּת

 השמ רעד טָאה ֹזַא יװ אט ,רעטעּפש רָאי 24 טימ טשרע ץורד ןופ סױרַא

 ןוא ,תורבס ייוװצ ךעלגימ ןענייז ףיורעד ?ןּבײרשרעּביא טנעקעג יז יכדרמ רֹּב

 זַא ,ךעלגימ ןיא סנטשרע .עדײב עלַא רָאפ עקַאט טגײל רעדיינשנייטש

 =רעּביא ןייז טכַאמעג טָאה (1249 ויּב 1460 ןופ טּבעלעג טָאה רע) הילא 'ר

 רעּביא ןעגנַאגעג ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא זיא יז ןוא ,רעירפ ךט ַא גנוצעז

 ןײלַא לָאז הילא יר זַא ,ןייז טלָאמעג ןעק סנטייווצ ;ענעּבירשעג סלַא טגעה יד

 ?גנוצעזרעביא עדמערפ ַא ןעמָאנ ןייז רעטנוא טקורדעגּפָא ןבָאה

 ,קידרעװּביײלג רעמ זיא סע הרעשה עכלעוו ,ןגעװּפָא טנעקעג ןטלָאװ רימ

 תמאּב טלָאװ םיליהּת רעמרַאּפ רעד בוא :טייקיניילק ןייא ןעוועג טלָאװ סע ּביױא

 טינרָאג טּבײה סע רָאנ ,1845 ןופ עּבַאגסױא רעגַאיצענעװ רעד טימ טמיטשעג

 | ,ןעמיטש וצ ןָא

 טשטייט יז סָאװ ,םעד טימ סױא ךיז טנכײצ גנוצעזרעּביא סהילא 'ר

 עקַאט טּבײרש ,דניקלעדַא ָאילעגרָאק ,רעּבעגסױרַא ןייז ;טרָאװ רַאּפ טרָאװ

 ןשטייט םיא לָאז רע ,ןהילא 'ר טימ טכַאמעגּפָא טָאה רע זַא ,המדקה רעד ןיא

 םעד טימ ."קודקיד םעד ךָאנװ םיליהּת םעד לֹּכ םרוק ןוא ,םירפס עכעלטע

 ןופ ּבײהנָא רעד .ךיוא 1400 ןופ םיליהּת רעגילרעּב רעד טייג גנַאג ןקיּבלעז

 =נַאמ רענילרעב םעד ןיא סא טעז רעגייטש ַא םיִליהּת ןופ 'גכ לטיּפַאק

 | :ױזַא טּפירקס

 שרג גנונואוו ןיא ,ןכערביג דרעװ ךיא טינ רזייפש ןיימ ןטָאג==} טוגח

 ןריוב לוז רע גנואור ןרעסַאװ=} רשוו ףיוא ךימ ןאור ןוט לוז רע ןזָארג =!

 .?ךימ ןןריפ=!}

 :ךעלנע ץנַאג טייטש ןרוחּב והילא ייּב

 ןארג שד גנונואוו ןיא ןיכערביג רעװ ךיא טינ טריה ןיימ זיא טוגש

 {טריפ=} טרוב רע גנואור רשאװ ףױא ךימ ןןרעיוה=} ןראיוה טכאמ רע

 י?ךימ

 .429 'מונ טילידיי 1

 .לעּפש ַא ןענעפע וצ קידוצ ןרעדײנשנײטש ײּב טכער וליפַא זיא ךמס םעד ףיוא ןוא 2

 טַאהעג ןגָאה לָאז רוחּב הילא זַא ,טרעטשעצ טָאה ןײלַא רע סָאװ ,?עירָאעט, רעד רַאּפ עלעט

 םעד טקורדעג ,1344 ןופ גנוצעזרעּביא:שמוח רעצנַאטסנָאק רעד וצ תוכײש זיא סע עכלעװ

 .ַאפ סוליופ ,רעגעריוּבעג ַא רענײא) ןטסירק ײװצ עקַאט ןּבָאה ,ש"ש טגָאז ,שמוח רעצנַאטטנָאק

 טָאהעג ןּבָאה ןטּנירקסונַאמ סרוחּב הילא ּביוא רָאנ ;(םַאדַא לעַאכימ ,דמושמ ַא רענַײא ןוא ,סויג

 ,עלרַאֿפ, ײװצ יד וצ זַא ,ןפערט טנעקעג ךױױא טָאה ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןרעדנַאװ וצ עבט ַא

 ןגעװ עז .טקורדעגּפָא םיא ןּבָאה ײז ןוא ,טּפירקסונַאמ סחילא 'ר דָארג ןלַאפעגנײרַא זיא *רעג

 ."ןעד--ןעװ , ןוא "שמיח:שטײט, ספיטש .ג ךיוא ;װ"א 907 ןוא 77 יז *ןעלּפַאטש, םעד
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 יד ןיא רעדנַאוּפ קרַאטש טינ ךיז טייג םיליהּת רעמרַאּפ רעד ךיוא

 | :םיקוסּפ

 לוז רע זארג שד גנונואוו ןיא .טכירבג רימ טינ רזייפש ןיימ טוג

 ןןריפ=) ןרוב לוז רע ןגנואור=} גנואר רשאװ ףייוא 'נוא ךימ ןאור ןוט

 יב

 רעד .עשיּפיט ןייק טיג ןענייז דינבתּכ רעמרַאּפ ןופ תורוש רַאּפ יד רעּבָא

 ןיא טײטשַאּב ײװצ עגעי ןוא םיליחּת סיסָאר=עד ןשיװצ דיישרעטנוא רעסיורג

 טפָא רעײז .גנוצערעבא עכעלטר עוו ןייק טינ טיג רע סָאװ ,םעד

 סמיליהת עדײב ענעי ןיא ;ףךעלטשּפ ןוא  םישוריּפ ןײרַא ךי ןסײר

 ,רעטײװ סיקוסּפ רָאּפ ַא גכ יּפַאק ןקיבלעו םעד ןיא טָא .ָאטינ סָאד זיא

 ןרױב ןלוז ז פאטש 'נוא טור ןיידא :גנוצעזרעביא רענילרעב רעד ןיא טייטש

 יז באטש ןײד 'נוא טור ןײדק זֹזַא ףױא טבײרש הילא 'ה ,"ךימ {ןריפ--|

 ךיז טגיגרַאפ טּפירקסונַאמ רעמראּפ םעד ןופ יכדרמ רֹּב השמ ,"ןימ ןטשורט

 גנונײל רטנוא ןײד ינוא טלאווג ןייד/ !יװַא קוסּפ םעד ןשטייטוצסיוא רעּבָא

 ךימ וצ שד ינוא טשוט ןא רימ וד יד ןירוסי ןייד שוריפ

 ,ךימ ןטשורט ןלז אד טשגייל רעטנוא ךָאגרער) ןעד

 .רָאפ טנָאקעג טינ ךיז טָאה השמ 'ר ואו ,'המ לטיּפַאק םעד ןיא ןוא

 ייק ןתמא ןַא ןעניז ןיא ןּבָאה עקַאט לָאז ךלמה דוד רעמורפ רעד זַא ,ןלעטש

 םישוריּפ עגײז ןיא רעטייװ ךָאנ רע טײג ,ןעיורפ עקידתוימשג עתמא ןוא גינ

 טעמדיװ סע ,טפַאשּביל גנאזעגח :(גײלסױא ןקיטנײה םעד טימ ַאד ביירש ךיא)

 וצ קרעװ ןײמ גָאז ;בוס רּבִד טסײה ָאד יד ה"רות רעד ןיא ץראה ןיימ

 ססיּב ןד ,םכח ךימלּת ןד ..ןלמ ןײא ןןסײה ָאד רעד םכח ךימלּת םעגיײא

 ראד ,הררּת יד ןיא סָאד ט"ײיהגייש ..ןשטגעמ סעד רעדניק ןעו רעמ רענעש

 ָאד יד ,יםימכח ךימלּת עגנוי עגייד .,טײהרָאװ רעד ףיוא טייר ,קילגַאב טימ

 סעד דגײפ ץרעה ןיא ןסיש ײז ,ןטפרעשעג יד ןלייפ םעד וצ ןכילגעג ןייז

 יד ןַצ ,ןגיניק יד ,טײטש יז ,,הרות רעד ןופ תוכז ןקיבלעז םעד טימ גיגיק

 ךיז ןוא ,לארשי ?טנֹּכ ,רָאה .ריפוא ןופ סיגנ גנולמַאז טימ טנַאה טכער רעג

 ,קלָאּפ ןייד סעגרַאפ ןוא הרות רעד וצ ןרָא ענײד גיג ןוא געוו ןטוג ןעד

 ,הרז הדובע רעד טגיד רעד חרמ רעטָאפ סגייד זיוה ןוא ,{| םלועה תומוא יד |

 " ,,ןזָאל וטלָאז ןעד

 עלַא ץוח .ערעדנַא ןיא ןוא לטיּפַאק םעד ןיא ,רעטייוו סָאד טייג יױזַא

 טנױלעג ךָאנ טלָאװ ,טפירקסונַאמ ןטנַאסערעטניא םוצ ךייש ןעגייז סָאװ ,ןכַאז

 טײב סע לײװ ;םישוריּפ ענייז ןעמונעג השמ 'ר טָאה ןענַאװ ןופ ,ןכוזוצפיוא

 ןשידי ַא ןופ טײקכעלנעזרעפ רעצנַאג רעד לַאפ רעּבָא ,רקיע םעד טינ וליּפַא

 .ןַארּפשסױא רעשיו" רעקיטנַײה רעזדנוא טימ טעסהּב ,לַאנינירט ןיא טײטש ױזַא }

 יפָאטש, עז שידי ןיא ןטנעמצלע עשיערבעה יד ןומ ןוא שיערבעה ןופ גנוריזישידײ רעד ןגעוו

 ,38 * "ןעל
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 טאב ןעוועג ןיא רע לפיוו ףיוא ,ןעז וצ קיטכיוו זיא טיײצ רענעי ןופ רעביירש
 .םירּפס עקילייה יד ןיא טנװַאה

7 

 ןגעװ ,די:בתּכ רעטייװצ ַא ןדנוּבעגנײא ןיא םיליהּת םעד טימ ןעמַאזוצ
 .ונַאמ רעשילױּפ רעטיװצ ַאז ! ןגָאז וצ טסואװעג רָאנ טָאה יסָאריעד ןכלעוו

 טקידנערַאפ זיא רע ןַא ,טײטש סע ;רּבחמ ַא ןָא ןוא ןעמָאנ ַא ןָא ,טּפירקס

 | | ,ירָאי ןקיּבלעז םעד ןויס ג"י עוטנַאמ ןיא ןרָאװעג

 ףַנַאמ ?ןשילױּפװ םעד טָא ןופ ףוס םוצ רעטנעעג !ןיירג רעשירפ ַא

 רעד טכירפש וזלא :ירפ ןייטשפיוא לָאז ןעמ ןזַא ,הצע ןַא טײטש טּפירקס
 טשיא הש מ טָאה ןטכַאמעג=| טכמיג ךורפש ןעד רעד ןרעטכיד=} רטכיט

 ןבירשעג ןעוסיוא ןטױל ןיא סע יװ ױזַא ןוא ,!ןטנַאנעג=) טנניג ןרֵעו ש ע

 טָא זַא ,רעכיז רַאפ ןעמעננָא רימ ןגעמ ,םיליהּת רעד יװ בתּכ ןקיּבלעז ןטימ

 ןּבָאה רימ ןכלעװ טימ ,יכדרמ רֹּב השמ רעקיּבלעז רעד זיא "רעטכידא רעד

 | ,רעירפ עלעסיב ַא טנעקַאּב ךיז

 סָאװ ,ןעניז םעד ןיא "רעטכידח סלַא סױרַא עקַאט ָאד ךיז טויײװ רע

 ַא ןיא'ס .ןעמַארג ה"ד ,"עיזעָאּפװ רָאנ עזָארּפ ןייק טיג ןּבעגעג ָאד טָאה רע

 ודנוא ןענייז רינַאמ יד ןוא לקשמ רעד) ןורעפ ןיא טלייצרעד סָאװ ,עמעָאּפ

 ןופ טלַאהניא ןצנַאג םעד ,טיוט סוניּבר השמ ןופ קידנּבײהנָא ,(טנַאקַאּב ןיוש

 ,םיטפוש רפס ןוא עשוהי רפס

 ,רעּביא רעדיװ ּביירש ףיא סָאװ ,סעפָארטס רָאּפ עטשרע יד ןענייז טָא

 ;גײלסױא ןקיטנייה םעד טימ ךיוא ,ןגעװ הבוט סרענעיײל םעד ןופ

 ןירוה וצ ןוג ריא טלאוו

 וניבר השמ שוו

 ןמענ ליפש אייב ריא טיגומ ןונ

 / טֹוג רדיו טמינ שד

 ױהעיי רדנואוו ךיוא ליוװ ךיא

 יױהעשג טשיא

 יןמ ןגילייה םעד אייב

 : ןאק ןביירט טרפוה

 ןרָאהיצ ןוג ריא טלָאװ

 וניּבר השמ סָאװ

 גועהעי רעדגואוו ךייא ליװ ךיא

 ,ןעעשעג זיא

 ,ןאמ ןקילײה םעד ײּב ןעמענ ליּפשיײּב ףיא טעגָאמ ןונ

 ,ןאק ןּביירט ?טרעפָאה טָאג ?רעדיװ ?טאמינ סָאד

 גילייה שװ רעד לז וניּבר השמ

 טוג אבול ןיא 'נוא האובנ רעד ןיא

 טוג אקלאוו רבוא גינוק ןייא שוו רע

 יךייר גיניוק ןמ שװװ ינוא

 יףיילג ןייז טינ ןמ טנאפ

 יריה ןייז לא רבוא 'נוא

 :רעז ליװ טניז יז ןליצ רעד טינ ךייוא ךיא ןאק רדנואוו ןייז

 ,הװאג  ןגעק * .טיג רענײק--(01600800 ד"הנ) טַאמינ== ? ןלײצרעד ,ןגָאז 1



 פד וניּבר השמ ןגעװ עמצָאּפ

 גילײה סאוו רעד ל"ז וניּבִו חשמ

 טָאג ּבָאל ןיא ןוא האובנ רעד ןיא

 טָאג קלָאפ רעּביא גיניק ןיא סאו רע

 ןלײצרעד טינ ךיא ךיא ןעק רעדנואוו ןייז

 רדנואו 'נוא ןכײצ ליװ וזא טעט רע

 אדרע ףייוא איבג ןייק שד

 ןביירש וצ ןוב ליװ ןרעװ רדנואוו ןייז

 טרדנוה טבעל רע

 רעדנואװ ןוא ןכייצ ליפ ָאזַא טעט ר

 ךרע ףיוא איכנ ןיק סָאד

 ,ןבײרש וצ ןופ ליפ ?ןרעװ רעדנואװ ןייז

 טרעדנוה טּבעל ר

 ןברעטש וצ םאק טייצ ןייז וד

 ןיימ לוז רעװ ןטוג רעה רביל| ךרפש רע

 .לארשי קלאוו

 ןברוטשג ןיב ךיא ןעוו

 ןיג לארשי ןיימ טרעװ אוז

 ,ןברעטש וצ ?םאק טײצ ןייז ָאד

 .לארשי ץלָאפ ןיימ לָאז רעװ'|טָאג רעה רעביל} :ךארּפש רע

 ןברָאטשעג ןיּב ךיא ןעוו

 ןיג לארשי ןיימ טרצוװ ָאז

 ןטיב ןוג ךיד ליוװ ךיא (טֹוג ריה רביל)

 גילייה שד קלאוו ןליװ םוא

 ןירואו איז ךימ שול 'גוא

 ןראוושג טשוה תובא ןעד וד זא

 ,!ךיירגיניק ןאמ סואוו ןוא

 ,ףײלג ןַײז טינ ןעמ ?טנאפ

 לרעה ןייז לא רעּביא ןוא

 .רעז ליפ טניז יז

 יטלאווג שיטוג טימ

 יטלאצג שורג וז שוװ

 'ראוו רוב ךייא ךיא גאז שד

 :ראוי קיצנייװצ !גוא

 ,טלאוועג סעטָאג טימ

 פ,טלאצעג יטָארג ָאז סאוו

 ,רָאװרַאפ ךײא ךיא גָאז סָאד

 ,רָאל קיצנַאװצ ןוא

 יןרוה ןרעג ריא טיגימ ןוג

 יןױיוֿפ דנאל גילייה שד ןיא

 ןטילג טוט ןעד ןוה !גוא

 ןטריה ןוא ףאש ןייא זא

 ,ןרָאה ןרעג ףיא טגעמ ןוג

 ?וןרָאפ דנאל קילײה סָאד ןיא

 ,ןטילעג טָאט ןעד ??ןָאה ןוא

 ,ןטריה ןָא ףָאש ןייא זא |

 יטשול ןבעל ךימ וד שי

 יטשרה אדרע ףייוא אוד שד

 'טנאל גילייה שד ןיא

 :טנאקב ךיֹוא רימ אוט שד

 .טמירעג 2 סיורג ? ,ןעגײז + .ליח ? ,ןענופעג ןעמ טָאה 2 ,ןַאמ רעכצלגיניק ַא ?

 ףעמוקעג זיא * .ןעװעג ןטלָאװ ?

 ףרעװשרַאפ עפָארטס רעקידרעטײװ רעד ןיא ןוא ָאד "טָאג רעה רעּביל, רעטרצװ יד ?
 וצ ָאד ןּבָאה רימ זַא ,היאר ַא רשפא ויא סָאד ,ןגעװ טײקמורפ ןומ ןּבעגעגוצ ןעגייז יז ןםטיר םעד

 ,טסקעט ןטר יּפ ָא ק ַא טימ ןוט

 +ןריפ-=ץסַזסמ ןוא ןרעה-=280ץס4 :ןעמרָאפ יד ןַארַאפ ןענייז שטיידלטימ ןיא 0
 .םַארג ("רעגיירא) רעטקערָאק א ןייז ןָאק ָאד ,סע טסייה

 ,בָאה 1
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 ,ןסייהעג-

 ןטעּב ןונ ךיד ליו ךיא (,טָאג רעה רעביל)

 קילײה סָאד קלָאפ ןליו םוא

 ןריפ יז ךימ זָאל ןוא

 ,ןרָאװשעג טסָאה תֹובָא ןעד וד זא

 ירעה רעד טוג ךרפש אד

 טנוז רוב טשוה רד

 טגילייהג ןוח ךימ ןטןלוז היא

 ןכייצ ןשורג ןעד אייב

 ןערעה רעד טָאג ךארפש ָאד

 טדניזרַאפ טסָאה וד

 טקילײהעג ?ןָאה ךימ טלָאז ריא

 ןכײצ ןסָארג ןעד יב

 ןזלעװ םעד וצ ךיוא שיח ךיא

 ןבעג רשאו לֹוז קלאו סעד רע שד

 ןברעטש איהלא היא טשומ םורד

 ןראוו רבוא טיג ריא טרעוו ןדרי ןעד שד

 ןולעפ םעד וצ ךייא 'סיה ךיא

 ןןבעג רעסאװ לָאז קלָאפ םעד רע סָאד

 ,ןברעטש ?יהלא ריא טזומ םורד

 ןרָאפרעּביא טינ ריא טרצװ ןדרי ןעד טָאד

 עמרַאּפ ןופ תוױצוא יד

 ,טזָאל ןבעל ךימ וד סָאד

 ;טסָאה דרע ףיוא וד סָאד

 ,דנאל קילײה סָאד ןיא

 .טנאקאּב ךיוא רימ וט סָאד

 'ןייזיג טיג גאמ שד

 ףןייז רדורב רעד ןרהא 'נוא

 'שורג ןולעװו סעד אייב

 :שוש ןולעוו םעד שייוא רשאוו {!ןשוד

 ,?ןַײזעג טינ ?גָאמ סָאד

 ןןײד רעדורּב רעד ןורהא ןוא

 ,?סָארג ןולעפ םעד ייּב

 ן'סָאש ןזלעפ םעד סיוא רעסַאװ סָאד

 יױאגאז ךילשּפוה 'נוא ןדיר

 יןיגאלש ןיא ןריא| טראוו וד

 'ףאוו רוב ריד ךיא גאז שד

 :ןראש ןיגלייה רזיד טימ

 ,ןגָאז ?ףטלשּפיה ןוא ןדער

 ןגדלש ןיא |ריא| טרָאװ ָאד

 שָאװרָאפ ריד ךיא גָאז סָאד

 ??ןרָאש ןקילײה רעזיד טימ

 לייוו ,עשוהי וצ ןּבעגעגקעװַא טרעװ ךיירגיניק ןייז ןוא ,טּברַאטש השמ

 ;םכח:דימלת א זיא רע

 ?ןוה גינוק ןייא ףוב טוג טלאו ןעד ;ןועלג לאו רע טה רכוב ידע

 :טגָאז ןוא עשוהי וצ טדער טָאג

 לארשי ץרא טנאל םעד וצ ךיצ ינוא

 ןוה ךיא איד טעטש איד לא ינוא |

 ןשייה רוב

 ןשורג ןעד איינטשואוו רעד ןוב

 יתיח רעד טנאל שד לא

 ,ןייז

 .הנחמ 0

 ,ןּבָאה + ,ןעק ?/ ,רָאה }1

 .ָאד ?  ,לדייא 5

 ,סיורג *

 *?ןבעג ליװ ריד ךיא שד

 בעל וניבר השמ אייב

 תַרְּפ ךאב ןעד ןא שיִב |

 ;08 ףאייא ןביה ףייֹוא ריא טרעוו

 טָאה / .סיורַא סָאש ַא ןבעגעג טָאה *
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 ,ןּבעג ליװ ריד ךיא סָאד לארשי ץרא דנאל םעד וצ !ךיצ=

 ,ןבעל וניּבר השמ יב ?ןסײהרָאפ ?ןָאה ךיא יד ,טעטש יד לא ןוא

 ,תרּפ !ךָאֹּב ןעד ןָא זיּב ןסָארג ןצד ייגעטסיװ רעד ןופ

 ,סמ רעיא ןּבײהפיוא ריא טרעװ "תיח רעד דנאל סָאד לא

 :עלהאצמה ַא טימ עשוהי רפס רעד ךיז טקידגע ןקידנע

 ףוג ןיפולש ךיוא טשומ רעד ןהכ רעד רזעלא

 'ןוטיג טוה םיקידצ ןרדנא ןמ זא ןיא בורגב ןאמ

 / "ןול ןוב רעד ךיא שומ ןונ ןדגעו ןייא טוה ךוב שד

 :קילס :ןוג ןפולש לוז ךיא שד טײצ טשיא שע

 ,?ןָאג ןפָאלש ךיוא טזומ רעד ןהֹּכ רעד רזעלא

 ןָאטעג טָאה םיקידצ ןרעדנא ןעמ זא ?ןיא בורגאב ןעמ
 ,'ןָאל ןופרעד ךיא זומ ןוג 'ו ,ןדנע} ןײא טָאה ךוּב סָאד
 ,קילס ,ןָאג ןפָאלש לָאז ךיא סָאד טײצ זיא סע

 םעד רזעלא :ָאד ךיז טניגרַאפ רבחמ רעד סָאװ ,ליֿפשטרָאװ א זיא'ס

 ןיג ןפָאלש ןגײא ןיז ;םיתמהיתיחּת ויִּב ףָאלש ַא טנײמ "ןייג ןפָאלשא סנהֹּכ

 ןױש ךיז טּבײה רעטעּפש טײז ַא טימ םירָאװ ,טכַאנ רעד ףיוא רָאג עקאט זיא

 ףהכיראב רעּבלעז רעד טימ גנידצלַא טּבײרשַאּב סָאװ ,םיטפוש רפס רעד ןָא

 טכַארבעג טָאה ןימינּב טבש רעד יֹװַא יװ םעד טימ סיוא ךיז טזָאל ןוא טיײקיד

 ּבעג טָאג ,ןיידנעו) עדנע ןייא טָאה סָאד ךוּב סָאדװ :הליש ןייק ??סלצלוכש יד

 ,?שהלט ןמָא ,רָאי רעטוג ליפ זנוא

 ,ןברַאטש רַאפ םזיטעפײא ,ןײג ןפָאלש ,ךײס .טגָאזעגוצ = ,ּבָאה ?/ יצ *
 ,ךעלדײמ ,ןעיורפגנוי ? .סעפע ןרעהטיוא -- "ןופרעד ןזָאל, :זָאל 6  .ןגָארגַאּב םיא טָאה 6

 ןבירשעג ףעלדנעטשרַאפמוא קרַאטש ,ןזרעפ ןיא תורוש עכעלטע ָאד ןעיג ךָאנרעד */|
 לאו, ןבירשעג סָאד טָאה רע זַא ,טלײצרעד ןוא ?טנוה הׂשמ, ןָא ךיז טפור רּבחמ רעד ואוו

 ליבוא שנוא ןמ טוה השירב וצ ה"עב .קאש םעד ךאג ןטַאנָאמ==| טגומ |ןצניג==|  ןהיציוג-

 .בַא טגיסַאּב ןיא טפירשוצ עצנַאג טטנוה השמ טגנערּב סָאװ ,וװָאכָארָאּב ."ןטריטערט==| טרעטרט

 .ַאּב סָאד ףרַאד ןתמא רעד ןיא ,שינרעטיצדרע --- "קָאש , טשטיימ ,11 יז ,תורצה ,| עיגָאלָאט-
 ןיא עישערצ ןופ ןדי יד ןענײז 871 יז 11/ |8 טול ,טָארגָאּפ ,ףַאלעגפױא ,ןעורמוא ; ןטײטי

 .רעד ןוא טעװעּבַארַאּב (1212--1800) טפַאשרעה רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טײצ רעצרוק רעד

 זַא ,סױא טמוק ,א"ער ןויס גי טקידנעעג זיא ךייבתכ רעד תויה ,ןרָאװעג ןּבירטעגסױרַא ךָאג

 רעטניװ ה"ד ,ט"סר תבס רעדָא רלסכ (רעיױפ ןטַאנָאמ 10 טימ) ןעװעג זיא םָארגָאּפ רעד

 .לטַאד רעיונעג 8 רַאפ רַאּפשנָא רעקיצנײא רעד !יא סָאד זַא ,ךעלגימ זיא סע ,1810--+9

 ,ןברוה רעישערב םעד ןופ גנור-

 .0 טטכישע גירוטַארעטיל עשידוי
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 טריפ ,רעטרע ענייש ןיא ךײר זיא סָאװ ,עמעָאּפ עשילּביב יד טָא

 =לע רעצנַאג רעזדניא ןופ עטכידעג עטכער יד ןיא ןײרַא לָאמַא רשדיו זדנוא

 ,.עטכישענ:רוטַארעטיל רערעט

 עמעָאּפ ַא טימ ןוט ֹוצ ָאד ןּנָאה רימ זַא ,קילּב ןטשרע ןפיוא טעז ןעמ

 =עֶאּפ עטמַארגעג ענױזַא ןופ סעּבַאגסױא עטקורדעג ףיוא ,"ךּופ-לאומש ןוגינּבח

 ףעד טגעלפ (וו"זַאא הנוי ,עשוהי ,םיכלמ ןונ ןעגנוטעּברַאַאּב ןענעק רימ) סעמ

 ןוא ,"ךוּב:לאומש ןוגינּבצ :טַאלּב:רעש ןפיוא ךלַאּב ןלעטשקעװַא רעּבעגסױרַא

 ?רעד םיא טָאה סע ;רענעיײל ןרַאפ עיצַאדנעמָאקער ַא ןעװעג ןיוש זיא סָאד

 סױרג טימ ןפיוק סָאד טגעלפ ןעמ ןוא ,ךַאז עטנַאקַאּב-טוג עשימייה ַא טנָאמ

 טסואווַאּב ןיוש ןעניײז סָאװ ,סעמעָאּפ עשילּביּב ענעדיײשרַאפ יד וצ זיא ,קשח

 . (טרירטסיגעררַאפ שטָאכ ןענייז ײז רָאנ ,יײז ןעק ןעמ ֹוַא ,טיג טטסײיה סָאד)

 יד ןשיװצ ןוא ;1211 קרעװ רעוטנַאמ סָאד טָא ןענעכערוצ ךָאנ ןעמ ףרַאד

 .עגעי ןיא קלָאט ַא ןסיו ןטרַאד ןעק רעװ ,רעּבײרשרעגיא רעדָא) םירבחמ |

 *עג טינ ךָאנ ךיז טָאה "סנגייא ןשירַארעטילװ ןגעװ ףירגַאב רעד ואוו ,ןטייצ

 טנכעררַאפ ךױא ףרַאד רוטטַארעטיל רערעטלע רעד ןופ (טמערופעגסיוא טַאה

 עבושח עכלעוַא ןזָאלעגרעּביא טָאה סָאװ ,יכדרמ רֹּב השמ רעד טָא ןרעװ

 .:ןורעפ ןיא םיטפוש ןוא עשוהי םעד ןוא עזָארּפ ןיא םיליהת םעד יװ ,ןטפירש

8 

 יא ןיסָאריעד ןופ ןבילפעג זיא םָאװ ,רפס "רעשיליוּפש רעטייווצ רעד

 .והילא רֹּב םהרבא רפוסה ינאפ ןבירשעגרעטנוא זיא ,קעטָאילביב רעטרַאּפ רעד

 ןעמענרַאפ וצ ךיוא טנידרַאפ סָאװ ,ןױשרַאּפ רעטנַאסערעטניא ץנַאג ַא רעטײװ

 שפייווצ וליּפַא לָאז ןעמ ֿבױא לייוו ,עטכישע::רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ץַאלּפ ַא

 =רעד טינ עז ךיא) ךוּב םעד ןופ ר עסַאפרױַאפ רעד עקַאט זיא רע יצ ,ןעל

 טיהעגּפיוא סלַאפנדעי רע טָאה ,(ןגעק טינ ןוא רַאפ טינ תויַאר ןייק לייוו

 ףעסירג ַא ךױא ןיוש זיא סָאד ןוא ,ןכַאז עקיטכיװ עכלעזַא זדנוא רַאפ

 | ,טסנידרַאפ

 ןופ גנוצעזרעּביא רעטמַארגעג ַא טימ ןָא ךיז טּבײה טּפירקסונַאמ רעד

 ,טָאטש רעשינעילַאטיא רעקיבלעז רעד ןיא עקַאט .-- עוטנַאמ ןיא ןיא 1804 ןיא ג

 קורד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא .-- טּפירקסונַאמ רעטנָאמרעד רעד ןרָאװעג ןּבירשעג ןזיא סע ואוו

 -ַא ןענופעג טָאה רבחמ רעד ןוא ,ןעמַארג ןיא ךיוא ,םיטפוש ןופ גנוצעזרעכיא רעדנַא ןַא

 רעשטייט ןיאה ןעוועג טינ ךָאנ ןיא םיטפוש רפס רעד לי ,קרעוו ןייז ףיוא חבש רעדגוזַאּב

 ײוזַא ,ןרעדנא ןופ רענייא טסואוועג ןטייצ ענעי ןיא ןעמ טָאה קיצניװ  יֹזַא טָא ."ךָארּפש

 ןפַאש עשירַארעטיל סָאד ןעוועג זיא ןפרָאוװעצ



 191 עזַארפַארַאפ-רתטא

 .ריש ןעייג ךָאנרעד ;(טיײז עטשרע יד ןסירעגסורַא ןיא רעדייל) 1רּתסא- תליגמ

 עצנַאג סָאד .תלהק ,באּב העשּת ןופ תוניק ןוא הכיא ,תומדקַא ,תור ,םירישה

 בתֹּכ םעניישרעדנואוו ַא טימ ןּבירשעג זיא ךוּב

 :סיוא יז טמענ ןעמ ןוא ץַאלַאּפ ןיא גיניק םוצ ןרּתסא טגנערּב ןעמ ןעוו

 :עגרעּביא) ןעמַארג עכלעזַא טימ יז טרעפטנע ,טמַאטש יז ןענַאװ ןופ ,ןגערפ

 | :(עיפַארגָאטרָא רענרעדָאמ רעמ ַא טימ ןּבירש

 ,ןיימ רעה רעלעדייאק

 ;ןייק רעכיז ךיא ןעק דניירפ עניימ

 ,ןדגוטש רעזיד וצ ךייא גָאז ךיא ?ןעוו

 ,ןדנופעג ןפיוה:טסימ םעגייא ףױא רעטומ ןיימ טָאה ןעמ

 | ,רָאװ רעכיז זיא סָאד ,ךייא גָאז ךיא

 טיג +ךיא רעװ ָאד ,ןּברַאטשעג ויא רעטומ ןוא רעטָאפ ןיימ רימ ָאד

 ;רָאי יירד זַא רעטלע

 ,ןרָאװ ייז טכעלשעג ןרעסָאװ} סָאװ ןופ טינ סייוו ךיא ןוא

 ,דניק רעטױל ןייא ךָאנ סאוו ךיא ןעוו

 רעד ויא ָאד זַא ,ןקָאט יד טימ ןטליּפשעג ּבָאה} ןליּפש סאוו ךיִא ןוא

 ז,,ןטיז רעדגיק

 ןיא ךיז ןפור סע ױזַא יװ ,טסואועג טָאה רפוסח והילא רב םהרבַא

 ףו טָאה םיא יײּב :ךיז ןליּפש רעדניק עכלעוו טימ ,ךעלעשטנעמ יד שידיי

 ןּבירשעג ךָאנ טָאה םכילע:סולש יװ טקנופ יןקַאט/ יד טימ טליּפשעג רתסא

 סעקטענָאירַאמ יד ױזַא טנײה ךָאנ ןעמ טפור ךעלטעטש עשיװטיל יד ןיא

 ליװ רעבײרש רעשידײ רענרעדָאמ ַא ןעװ רָאג .(סרעטַאעטײיעקשורטעּפו)

 :טליװ ריא סָאװ סא רע טרעלק ,רערניק רַאפ עלהשעמ ַא סעפע ןלייצרעד

 עטכע סָאד רָאנ ,"לָאדח ןוא ײעקלַאילח ןוא ײעלקוקז ןוא ײעקּפָאּפײ ןוא ?עּפופװ

 וּפָאק ןיא ןיירַא טינ םיא טלַאפ טרָאװ עשידיי |

 ןשידיי םענופ קיטסירעטקַארַאכ רעד רַאֿפ ףךיוא ,טנַאסערעטניא רעייז

 זיא ,ןושל ןשירַאלעצנַאק ןשידיי ַא ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןוא ליטס:ןווירּב

 הלּפמ סנמה ךָאנ טקישעגרעדנַאנופ ןּבָאה יכדרמ ןוא רתסא סָאװ ,ווירּב רעד

 רעדָא לדייאפ ,ןעמעלַא ֹוצ רעדנעל קיצנַאװצ ןוא ןּביז ןוא טרעדנוה עלַא ןיא

 סעזַארפַארַאפ-רתסא עטמַארנעג עקיטפירשטנַאה ר יפ טסואווַאב ָאזלַא ןעגייז ןעמַאזוצ 1

 "קרעטש גוצסיוא רעטריּבירקסנַארט) 84 'מונ סקעדָאק ,גרױוּבמַאה ןיא ענייא :(4 'מנָא 42 יז עז)

 יקרעטש גוצסיוא רעטריבירקסנַארט) 847 סקעדָאק ,ןעכנימ ןיא ענייא ,(238---298 יז ןַאמצייל

 ַא ןיא טקורדעגּפָא) 170 'מינ רעיובײנ טקעדָאק ,דרָאפסקָא ןיא ףענייא ,(241---232 יז ןַאמצַײל

 106 40ט1281 ןיא "ודנַאל .ל ר"ד ךרוד ריפנײרַא ןא טימ ןוא עיצּפירקסגַארט רעשינײטַאל

 רעזדנוא ןוא =- (1910 רעּבָאטקָא 4 ,23102 01 טמקוּפג 806 6סנתהמוס 2011010 7

 ,ןעועג ךיא ןיג + ,םירָאװ ,לייוו * ,טסקעט רעמרַאּפ
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 רעקיטנייה ַא טימ ץלַא ּביירש ךיא) רעיוּפ ןייק טינ רעדָא רעױּפ ,לדייאמוא

 .(ךעלגימ טייוו יו עיּפַארגָאטרָא

 ?נאווצ ןוא ןּביז רעּביא ןיגיגיק ןייא דָאנעג סגיניק םעד ןופ רּתסא ךיאח

 רעד יכדרמ ךיא ןוא ידמ ןוא סרּפ ןופ ךיירגיניק ןיא דנאל טרעדנוה ןוא קיצ

 רעה רעקידענעג ןרעודנוא ןופ ןףיױה--) ףָאה ןיא טשרעּבײא רעד ןדיו דיי

 :יר ,?ןפָארג ןוא גיצרעה ,גיניק ,עלא ןסיוװ ןזָאל רימ -- שורושחא גיניק רעד

 רעגידעגעג סעד ץעזעג רעטנוא לא ןוא יײז סע רעװ רעױַָא טכענק ןוא רעט

 ןפה יד ,ירּב יד לא :ןסיװ ךיא ןוָאל רימ ,שורושחַא גיניק רעד ןרעה

 ןוא ליו ןָא ןרָאװ ןּבירשעג ןייז יד ,?טנָאזעג ןוא טלגיזרעפ ןוא ןגירשעג טָאה

  ןעמ טָאה םוראד ןוא שורושחא גיניק רעד ןרעה רעגידענעג רעזדנוא ןסיװ ןָא

 ריא סָאד ווירב סעד טכיזעגנָא ךָאנ דלאּב .ןעגנאהעג ןמח ןקיּבלעז ןעד

 ןוא ןמה רעטעררָאפ םעד ןופ ןעועג טָאה ריא יד ווירּב עלא ןסיירעצ טלָאז

 ריא סָאד {) ןרעדניק ןוא רעּבײװ רעיא ןּבעל ייּב ןוא ןּבעל ייּב ךייא טיה

 טימ ךָאנ ןטרָאװ טימ ,טוג ןָא רעדָא ?בייל ןעד ןָא ןקידעש טלָאז טינ ןדיי יד

 סעד ןרעה רעקידענעג סרעזדנוא דלוה ייּב ןטָאּבעג ךייא :ייז סָאד ןוא ,ןקרעוו

 ,שורושחא גיניק

 עג טרעזנוא ןסיוװ טימ ןוא ןליוו טימ טלגױרַאפ ןוא ןּבירשעג רעדנוציא

 ןיא גָאט קיצנאװצ ןוא ירד ןעד ןָא שורושחא גיניק סעד ןרעה רעקידעג

 ",טָאטשטּפײה רעד ןשוש ןיא ?ןּבעג ,?דנַאמ

 טָאג זַא ,גנַאלרַאפ ַא טימ גוהנּכ רּתסא תליגמ יד ךיז טקידנע ןקידנע

 ,איבנה והילא ןקיש לָאֹו

 ןגָאט ןרעזנוא ןיא טמוק חישמ סָאד טפאשטָאּב יד טגנערּב רע סָאדח

 ןמָא ונימיּב הרהמּב םילשורי ןיא דנאל .ןרעונוא ןיא טגנערב זנוא רע סָאד ןוא

 ,יףוצר יהי ןכו

 :ךעלנע ךיז טקידנע ּבָאב:העשּת ףױא הניק עטצעל יד ךיוא

 :ָעג רימ סָאד ןוא םילשורי ןגָאט ןרעזנוא ןיא טיוּבעג ןרעו לָאז סע ..

 ןּבָאה ודנוא יד לא ןָא ןוא ןדניפ ערעודנוא לא ןָא הפקנ (ןבעלרערו ןבעל

 ."ןמא ןוצר יהי ןכו ןמָא ןוטעגנָא קילגנוא

10 

 עמרַאּפ ןיא ןַארַאפ ךָאנ זיא םירפס ענעּבירשַאּב טשרָאקָא יד ץוח

 עשידײ עטסטלע יד ןיא טײטש יוזַא ןיא ,"פ, ַא טימ *רעיוּפ, עקַאט טייטש ױזַא }

 .ײױרש ןַארַאפ גָאט ןקיטנײה רעּבָא ךָאנ ןענַײז זדנוא יב .ןעניפעג רָאנ ןעק ןעמ סָאװ ,ןטפירש

 ,"רעקיטכיר, ןוא "ףעלעדײא, זיא יױזַא זַא ,ןענימ ײז ןוא "רעיוב, אקוװד סיוא ןגייל ,סָאװ ,רעּב

 .תוצראה.םע עתמא יד זיא טָאד טָא

 !0 טימ שוריפּב ָאולַא ,"ןבורג , *

 .ןבעגעג ? .טַאנָאמ == * ,ןייז לָאז * "פייל } + ,טקישצג-- ?טגוזיג , *
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 טזייוו יסָאר-עד 1578 ןיא ןרָאװעג ןּבירשעג זיא טָאװ ,דיפבתּכ ?"רעשטייד:שידייז ַא

 ,רוּביה ןייא טינ סָאד ןיא ןחמא רעד ןיא ,"םישנ תווצמח רּפס ַא זיא סָאד זַא ,ןָא

 ןדנּבעגנײא ןענייז ײז טינרעמ ,תווצמ עשרעּבײװ ןגעװ םירוביח ייווצ רָאנ

 רעטרעדנוה יד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ױזַא זיא יסָאר:עד ןוא ,םענייאניא

 ןגעװ .טקרעמַאּב טינ ןוליפַא סָאד טָאה רע זַא ,קעטָאילּביּב ןייז ןופ ןקיטנַא

 רעסעּב רימָאל רָאנ -- ןדער וצ טגױלעג ךױא ךָאנ טלָאװ םירוּביח ייווצ יד

 ןיא ןײמעגלַא ןיא ךוּב ַאזַא ןופ עדרעװ רעד ןגעװ ןוט רעלק ַא עליו ַא ףיוא

 | ,רעטרעדנוהרַאי ענעי

 ַא ,גנַאל יװ עדוי ימ ןעװערָאה טפרַאדעג שטנעמ ַא טָאה ךֹוּב ַא ףיוא

 .ענײש ַא טַאהעג טָאה סע רעװ ןוא ,סנגייא ןַא ןעוועג זיא ּבוטש ןיא רפס

 ןײלַא זיא רע בוא ,ךָאנ טדער רעװ) ןּביירשרעגיא טנעקעג ןיילַא ןוא טנַאה

 ,ןעװעג אנקמ עלַא ןּבָאה םעד ,(רבחמ ַא ןעוװעג

 לָאמטּפָא ךָאנ רע טָאה ,ךוּצ ַא ןּבײרש ןּבײהנָא טגעלפ רעצעמע ןעוו

 ןײר ןטײרגנָא ךיז טגעלפ רע .ןקידנע ךיז טעװ סע סָאװ טימ טסואוועג טינ

 ױזַא ,טריסערעטניא םיא טָאה סע סָאװ ,ץלַא ךעלסיּב.וצ ןּבײרשרַאפ ןוא ריּפַאּפ

 ןופ םָאּבלַא ןַא יװ--לידבהל--.רעדָא טעָאּפ ןקיטגייה ַא ןופ לכיּבײץיטָאג ַא יװ

 ,לדיימ רעלַאטנעמיטנעס ַא

 רב השמ ןופ ףפס רעד ןיא סע "וּבילּכח ַא רַאפ סָאװ ,וצ רָאנ ךיז טקוק

 - .םיליהּת רעד ףיז טניפעג סע ואוו ,יכדרמ

 השעמ ַא .תוישעמ ,,טימ רָאנ םיליהּת ןטימ טינ ןָא ךיז טּביײה ןּבײהנָא

 רעד ןיא ךָאד טייטש טָא :טמירַאּב ךיז טָאה ףלמה המלש ױזַא יװ ,םעד ןגעוו

 :ײװ טנזױט ּבָאה ךיא ןוא ,ןעמענ טינ רעּבײװ ףס ןייק רָאט ןעמ זַא ,הרוּת

 ,לוטשגיניק ןייז ןופ ןהמלש ןּבירטרַאפ טָאג טָאה .טינ רימ טדַאש סע ןוא רעּב

 ןופ םימכח יד ןעגַאװ זיִּב ,דנַאל ןרעּביא רָאי יירד טריאעגמורַא טָאה המלש ןוא

 ןוב הרישמ :ךיז טפור סָאװ ,השעמ עטייווצ ַא ,טנעקרעד םיא ןּבָאה לארשי קלָאפ

 רעד טימ עטכישעג עצנַאג יד טלייצרעד ריא ןיא טרעוו סע ןוא ,?קחצי ןןופ =!

 םידימלּת ענייז טגרעלעג טָאה הירזע ןּב רזעלא 'ר סָאװ השעמ עטירד ַא ,הדקע

 טָאה רע יֹוזַא יװ ,ךלמה המלש ןגעװ לָאמַארעדיװ ,השעמ עטרעפ ַא .טיוט ןרַאפ

 ָאר טָא .םערָאװ םעד וצרעד ןּבָאה טפרַאדעג ןוא שדקמה:יתיב םעד טיוּגעג

 םירָאװ ;םיליהּת םוצ ךיז ןעמענ טלָאװרַאפ רּבחמ םעד טשרע ךיז טָאה םינּפַא

 ,ןבױא טײז רעטײװצ רעד ףיוא ןוא ,השעמ יד ךיז טקידנע טייז ןייא ףיוא

 ןמ ןעד לאו ירשא/ ןָא ךיז טבײה ,שיגעלײטּפָא םוש ןָא ,לּפעק םוש ןָא

 ןטצעל ןויּב םיליהּת רעצנַאג רעד רדסּכ קעװַא טײג סע ןוא ".. ןַאמ=ִ!

 | ,לטיּפַאק

 ןיא סָאװ ,די:בתכירעדיל סכילַאװ קיזיא ןעמוקעגדנַאטשוצ ךיוא זיא ןפוא אזַא ףיוא

 רעיוּבײנ ענַאיעלדָאּב י"פ) עיצענעװ ןיא -קעטָאילּביּב עגעבירשעג, יד ,רעירפ ןרָאװעג טריטיצ

 .ה"זַאא ,198--141 '/ 1 "טפירשטײצ, ןיא טרעדלישעג טָאה ףיטש .ג סָאװ ,(1217 ימוג
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 סעמעָאּפ עשילביּב יד טימ ,קרעו ןטייװצ ןטימ ךיוא זיא ענעגייא סָאד

 רפס רעד ךיז טקידנע סע ןעװ .(םיליהּת ןטימ ןעמַאזוצ ןדנוּבעג ןענייז סָאװ)

 טָאטש רעד ןיא ןדיי ףיוא תורוג יד ןגעװ ץיטָאנ ַא ףֹּכיִּת קעֹװַא טייג ,םיטפוש

 השמצ ןָא ךיז טפור רעּביײרש רעד ואוו ,ץיטָאנ עשיפַארגָאיּבָאטײא יד ,עישערב

 "טלעװ יד ףיוא ךורּפש רדנא ןייאק :ןיוש טייג רעטייװ טייז ַא טימ ;?טנוה

 טימ ןטיײז ןוא ןטײז קעװַא ןעײג ױזַא ןוא -- (?טַאלּב ַא סעּפע ַאד טלעפ יצ)

 ףוס םוצ רָאג ,וַאא סנוצר יהי ,ןעגנוטכַארטַאּב עשילַארָאמ = :?ןכורּפשװ

 .איבנה הנוי ןופ עטכישעג יד :סיינ ַא לָאמַארעדיװ

 טעװ סע ןוא ,ןכוז טינ ָאד ריא טרָאט סעטסיס ןייק ,טרָאװ ןייא טימ

 ,ןּבירשעג טנַאה ןיא ןופ ,ַאזַא ךוּב ןייא ןיא ּביוא ,ןייז טינ שודיח ןייק ךיוא

 רעכיג לײװ .טרעװ ןשירַארעטיל םענעדײשרַאפ ץנַאג ַא ןופ ןכַאז ןייז ןלָאז

 ןעמ .עדמערפ יא םיבתֹּכ ענעגייא יא ןַארַאפ יוּבילּכח ַאזַא ןיא ןענייז ץלַא ןופ

 רָאנ ;סײצ רעירפ רעד ןיא םיליהּת םעד ןצעזרעּביא טימ ּפַא ךיז טיג

 ןעמ ,ןשטנעמ טימ ךָאד ךיז ןעמ טנגעגַאּב געװ ןיא רעדָא שרדמיתי ןיא

 .ךיוא סָאד ןעמ טנכייצרַאפ ,רסומ לקיטש ַא ,לטרעװכײלג ַא ,השעמ ַא טרעה
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 ןסיורג ַא רימ ףיוא טכַאמעג ןכַאז ייווצ ןגָאה ןטייקיניילק עקיזָאדיד ןופ

 ןעגײז ײז רעכלעװ טימ טּפַארק רעד טױל ,שירַארעטיל עקַאט -- קורדנייא

 ןעניגרַאפ ךיז זומ ךיא ."קחצי ןופ הרישש יד זיא עטשרע סָאד ,ןּבירשעגנָא

 .רעד ,ךַארּפש רעטלַא רעד ןיא רעירפ ,גנולייצרעד עצנַאג יד ןעגנערּב וצ

 ןיא סנכײצלעטשּפָא יד) גנוצעזרעּביא רעיירטעג ךעלגימ טייוו יו ַא ןיא ךָאנ

 ;(רימ ןופ ןבעגעגוצ ןענײז טסקעט ןלעניגירַא םעד

 טליטאז 'נוא ןיגרומ ןא םהרֿבא ףיוא טנוטש סע ?ןבירשג טיטש זע

 .ןוז אנייז קחצי ינוא ןבאנק רנייז ןיווצ םיא טימ םאנ רע 'נוא ליזייא ןייז

 יָלְוג ןיה ןװ רימ ןלאו ואווח :רטאוו טנייז וצ קחצי ךרפש וד

 ןהענג ןלאוו 'נוא ןיג ןלאו !} ריװ ,ןוז רבילא :םיא וצ רע :טייז וד

 ",ןברק ןייא

 ;ןץלוה שד 'ינוא ראייווב שד ןבה ריװש :רטאוו טנייז וצ קחצי טייז וד |

 חןןברְק וצ ןיגנירב לוז ןמ שד ,אפנאל שד ןונ טשיא וואו

 רע שד איו ,טה ןיז םנייז ןיא רטאוו ןייז שוו קחצי טכודג דלאּב וזא

 רעד טוה ומש 'תי ארוב רעד שד טניזװ :קחצי טז אד .טלאוו ןטכעש ןיא

 .ןליוװ ןייז ןוט ךיא ליוו וז ,רימ ןא טליװ

 .טגָאזעג טָאה ?
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 ןמ ןטלא םנייא וצ ןטש רעד ךיז טכאמ ֹוד ,געװ םא ןיגניג ןונ איז ֹוד

 ןרע) טייז וד "?ןיה וטשיג ואו ,םהרבא/ :ךרפש 'נוא םהרבא וצ סאק ינוא

 רעייפ שד :ןיגרט וצ ריד טימ וטשן..ןארב שווח :רע טייז וד .ןרוא ליוו !גוא איג ךיא?

 ףימ טכומ טכיילז :רדיוו םחרבא ךרפש וד ?רשעמ טכעש שד 'גוא ץלוה שד 'נוא

 ינֹוא ןטורב רימ ןטלװ 'נוא ןטכעש רימ ןטלאוו וד ,ייווצ רדוא גאט ןייא ןמיוז שנוא

 וטליוו שוו !יִנַע ינוא ראנ רטלא וד ןו) ךיואח :רדיוו ןטש רעד םיא וצ טייז וד ,"ןשע ןטלוו

 ומש 'תי ארוב רעד ריד ןעד ,שיגנוי ןייא דניק ישפוה ןייא וזלא ןריל רוב

 םורדח :םהרבא רדיו ךרפש אוד ?;טשראוו טלא ראוי טרדנוה וד וד ןבעג טאה

 ??ןיױט ףךיא ןליװ םוא רימ שע וט אוד

 ֹוד ,םהרבא ןוב ןבה טנוק טשיג || םיא םא רע שד ךאז ןטש רעד ֹוד

 ןטש רעד ךרפש 'נוא ;רוחב ןיגנוי םגייא וצ ךיז טכאמ 'נוא קחצי וצ רע גניג

 ןיה ן} וטשליװ ואו ,אדניק שפוה ינוא שיגנוי אֹוד ,רימ גאוש בקחצי וש

 ךרפש וד ."הרות ןנרעל ליוו ינוא ןיג לי ךיאח :קחצי םיא ֹוצ ךרפש אד ?ןיג

 וזא ליװ רטאוו ןייד ךיד שד רנײד טמראב רעד ךימ ,רוחב רבילע :םיא ֹוצ ןרעֶו

 ארוב םעד טלומ ןײא ןבעג אפייל ןיימ ןוה ךיאק :קחצי ךרפש וד ,?ןברעד רוב

 .ייליװ רע זאו ןוט טימ גאמ רעד ,ומש *

 וצ רע גניג ֹוד ,קחצי ןוב טוה טשינ ףױא רע שד ,ךאז ןטש רעד אד

 "?קחצי ןוז ןייד 'נוא ןמ ןײד םתרגא טשיא ואווש וריא וצ ךרפש 'נוא הרש

 ןףרפש וד ,"הרות ןינרעל ןלאוו ינוא ןיגנאג ןייז איזח :םיא וצ איז ךרפש וד

 טשיא רעד ןמ ןייד םהרבא !!הֶיֶיְנַע יטלא ֹוד {| ךיואש :ריא ֹוצ ןטש רעד

 םיא איד טלאוו וד ."קחצי ןוז ?ןיגנייא ןײד ןיטכעש ריד ליװ 'נוא ןיגנאג

 ,ןיבולג טיג וע

 ףיז טכאמ ֹוד ,ןלא ןיא ןא ןגה טנוק טינ רע שד ךאז ןטש רעד וד

 םאק וד ,ןיג ךרוד םהרבא טשומ וד ,רשאוװ טימ ךֵב ןשרג םגייא וצ ןטש רעד

 בוא ןַו שי ךיא שיב !טייבש :קחצי וצ רע ךרפש וד .רשאוו םעד וצ םהרבא

 ,ךאב םעד בלה שיב םהרבא גניג וד ,"טינ רדוא רשאװ שד טשיא ףיט שַע

 איגח יקחצי ֹוצ רע ךרפש וד ,אינק איד ןא זיב טיג רשאוו שד םיא גניג וד

 שד ןיא םאק ןונ רע וד .קחצי טעט חא ,"טכינ ךיד טכױוב ינֹוא ךאנ רימ

 וד ,ךז םהרבא שד וד לאה םעד ןא ןיב רשאװ שד םיא גניג וד ,רשאוו

 ןײד ןוט ןלאו ךיא בה וד ;* ןשיװ טשלוז וד ,טוג רעה רבילא :רע איירש

 ןיא ןמאנ יגייד גיגייא וז ןליו ןקנירט רעד ריו שד טשיא טנוציא 'נוא ןליוו

 ,טכאמ ינוא ןטש ןעד ןא איירש 'נוא ןמש 'תי ארוב רעד גניג וד ,"טלעוו רזיד

 ,ןקורט רדיוו דראו רשאו שד שד

 "}י ג הט, טָאטשנָא "ןיגירט, 'נוא *ה י ד, טָאטשגָא *רימ , לַאניגירָא ןיא

 ,רעטרעװ יד טײרדרַאפ רעּבײרשרעּציא רעד טָאה ץַאֹז ןטצעל ןיא ?

 ,קיצנייא-=ק * ג * * א ךַארּפש ףעטלָא רעד ןיא .,ןקלגייא = 4 ,"לײװ, לַאגיִגירָא ןיא 3

 .?ןשװ , ;לַאניגירָא ןיא 5 .ןטרַאװ -- ןטייב 3
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 טטכיר קחצי 'נוא ,חבזמ ןייא טכאמ 'נוא :טאטש יד ןא םהרבא גניג ֹוד

 ףימ דניב ,רטאוו ףבילז :(רע) ןרפש וד .ץלוה שד 'נוא ןייטש יד ֹוצ טױבלעז
 ,ןרוי גישיירד ןוב שירװ ,רגנוי ןייא ןיב ךיא ןעװ ,שיוב ןיימ 'נוא דנעה ןיימ
 טכומ וד ,רשעמ טכעש שד ןהעז רעװ ךיא ןעו 'נוא ;טלא טשיב אוד ינוא
 טשגירב רוב לאוו ףךימ וד שד טכא 'גוא ,ןטלה ליטש טינ טכײל ךימ ךיא
 ;קחצי ךרפש ןונ ."רטומ ןיימ הרש וצ רוולופ שד גנירב 'נוא ;טשרוולופ ינוא
 וצ טשעג 'נוא טנערב רוב 'נוא טכעשג טשוה ןונ ךימ וד ןעװ !רטאוו רבילח
 דאו 'נוא !טשוה ןשולג ךימ וד ואוו ןיגאז ריא וטליװ זאוו -- רטומ ויגיימ

 י?ןגאט ןטלא ןרעייוא ןיא ןוט ןעד ריא טלאוו

 ריד ךאנ גנאל טיג ריוו שד ,לאוו :ןשװ ריוו ,ןוז רבילח :םהרבא ךרפש וד
 ןרוֿבג טשיב וד שד גאט םעד ןוב טשיורטג טוה שנוא רעד גיבלעז רעד ,ןבעל
 | ,ףטשירט ךיוא :שברוב שנוא לוז רעד ,ןראוו

 טימ טרט 'נוא חבומ שד ףייא ןיא ףראוו 'נוא קחצי םהרבא םאנ ווד
 וד ,טנאה ןייז ןיא רשעמ טכעש שד סאנ 'נוא ץרעה קחצי ףייוא אינק םנייז
 תרש רטומ רניימ לז 'גוא ןיג לוז רעװח :רע א"רש וד ,ךאז קחצי שד
 וצ ןא םיכאלמ איד ןבוה דלאב וזא "!טכעשג טוה רטאוו ןיימ ךימ שד ,ןיגאז
 טנוק טיג ןיא רע שד ,רשעמ שד ףייוא ןרהערט איד ןליוו ֹוד שד ,ןינייוו
 | ,ןטכעש

 המשנ ןייז םיא גניג ֹוד ,ולה ןעד ןא רשעמ שד םיא רע טעט ןונ
 :ףאלמ םעד לאכימ ֹוצ ומש 'תי ארוב רעד ךרפש וד .אבראטש 'נוא שייוא
 ןטוט יד רעד טֹוג רעה ןרזנוא טבול 'נוא גידבעל רדיוו ןמ 'נוא ןיה || ןיג
 ."טכאמ גידבעל

 ןייא ךאז נוא ןגוא ןייז םהרבא ףייוא בוה וד העש ןגיבלעז רעד ןיא
 טאטש ןא רעפפוא וצ ןיא טכורב ינוא רע םאנ ןעד ,רעגרוה ןיגוש טימ רדיו
 ןאװ :םהרבא טייז ֹוד ,ןיא טיגנירב 'נוא טטכעש ןיא רע וד 'נוא ,ןוז שינייז
 ּױטוג רעה רבילח :םהרּבא טייז 'נוא "!ןוז שיניימ טאטש ןא ,ןוז שיניימ טאטש
 ןיימ 'נא ךיא שד דײל שד ןא קנעדג ֹוז אדייל םיא ןייז רדניק ןיימ +ןיװ
 ."הלס ןמא ,ןגעװ לא ריד רוב וצ ןייז לז שד ,טהג ןבה ןוז

 ;ןושל ןקיטגייה רעצזדנוא ףיוא

 צג טָאה ןוא ירפרעדניא םהרבַא ןענַאטשעגפיוא ןזיא סע ; ןּבירשעג טייטש סע,
 טָאה .ןוז ןייז ןקחצי ןוא טכעגק עגַײז ןופ ײװצ ךיז טימ ןעמונעג ןוא לזייא ןייז טלטָאז
 ףצ טרעפטנעעג רע טָאה *!ןײג רימ ןלעװ ןיהַאואװ, !;רעטָאפ ןַײז וצ קחצי טגָאזעג
 ןַײז טרעפטנעעג קחצי טָאה ."ןּברק ַא ןעגנערּב ןוא ןײג ןלעװ רימ ,ןֹוז רעּביל , ? םיא
 ןלָאז רימ סָאװ ,עלעמעל סָאד זיא ואװ ,ץלָאה סָאד ןוא רעיפ סָאד ןּבָאה רימ , : רעטָאפ
 | "?ןַּברק ַא רַאפ ןעגנערּב סָאד

 ,ןעוו--- 4 ,רעטַײװ -- סא ברָאפ * ,ןסייוו * ,טרָא }
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 רע זַא ,ןעניז ןיא טָאה רעטָאּפ רעד סָאװ ,קגַאדעג ןיא ןײרַא ןקחצי זיא ָאד

 רעד ךימ טָאה ומש 'תי ארוּב רעד דלַאּביװ, ; טגָאזעג קחצי טָאה ,ןטכעש םיא ליװ

 ."ןליװ ןײז ןוט ךיא לעװ ,טליײוו

 וַא רַאפ טלעטשרַאפ ןטש רעד ךיז טָאה ,געװ ןטימ ןעגנַאגעג ןעגײז יז יו

 הע טָאה "?וטסײג ןיהָאואװ ,םהרבַא, ? טגָאזעג ןוא ןעמהרבַא וצ ןעמוקעג ןוא ןַאמ ןטלַא

 ףיז טימ ןעמענטימ וטספרַאד סָאװ, ;טרעפטנעעג רע טָאה ,"ןרָא יג ךיא ,  טרעפטנעעג

 ךלעװ רשטא} ;טגָאועג רעדיװ םהרבַא טָאה '?ףלח םעד ןוא ץלָאה סָאד ןוא רעייפ סָאד

 םיא טָאה ."ןסע ןוא ןטָארּב ןוא ןטכעש רףימ ןלעװ ,ייוצ לצ גָאט ַא ןעמיוז ךיז רימ

 וטסליװ סָאװ !רעכעלקילגמוא וד ,רַאג רעטלַא וד ךַא, 1 טרעפטנעעג רעדיװ ןטש רעד

 ףיד טָאה ,טּבױלעג ןיז לָאז ןעמָאנ ןײז ,ארוּב רעד טָאװ ,דניק גנוי ןייפ ַאזַא ןרילרַאפ

 ןופ, !טגָאזעג רעדיװ םהרבַא טָאה *?רָאי טרעדנוה ןעװעג טלַא טסיּב וד ןעװ ןבעגעג

 | 0 סָאד ךיא וט עקַאט ןגעװטגײז

 ?גָאגעג רע זיא ,ןעמהרבַא ײּב ןלעוּפ טיג ןעק רע ןַא ,ןעזעג טָאה ןטש רעד יו

 וצ טגָאועג טָאה ןטש רעד ןוא .רוחּב ןגנוי ַא רַאפ ךיז טכַאמעג ןוא ןקחצי וצ ןעג

 יצג םיא וצ קחצי טָאה ?!סָאד וטסײג ןיהַאואװ ,דניק ןייפ גגוי וד ,רימ גָאז, ! ןקחצי

 ויא'ס ,רוחּב רעביל, ; םיא וצ טגָאזעג רע טָאה ."הרות ןענרעל ןײג ליה ךיא, :טגָאז

 קחצי טָאה ."ןעגנערּבמוא יֹוזַא ךיד ליװ רעטָאפ ןַײד סָאװ ,ריד ףיוא תונמחר ַא רימ

 ,טּביולעג ןייז לָאז ןעמָאנ ןייז ,ארוּב םעד ןּבעגעגּפָא לָאמגײא ביל ןיימ ּבָאה ךיא , ;טגָאזעג

 ?ליװ רצ סָאװ ןוט רימ טימ געמ ףצ ןוא

 -עג רע זיא ,ןלעוּפ טינ ךיוא ןקחצי ײּב ןָאק רע זַא ,ןעזעג טָאה ןטש רעד יו

 *?קחצי ןוז ןַײד ןוא ןַאמ ןיד םהרבַא זיא וא) , ! ריא וצ טגָאזעג ןוא ןהרש ֹוצ ןעגנַאג

 ףעד טגָאזעג טָאה ."הרוּת ןענרעל ןליה ןוא קצװַא ןענייז יז :םיא וצ טגָאזעג יז סָאה

 ףיז ליוװ ןוא קעװַא יא ןַאמ ןײד םהרבַא !עכעלקילגמוא עטלַא וד ךַא, !ריא וצ ןטש

 ןּבײלג טלָאװעג טיג םיא יז טָאה ",קהצי ןוז ןקיצנײא ןַײד ןטכעש

 רע טָאה ,ןלעופ טינ ןעמעלַא ײז יב ןָאק רע זַא ,ןעועג טָאה ןטש רעד יװ

 זיא .ןײגכרוד טזומעג טָאה םהרבַא ואװ ,לעסַאװ טימ ךײט ןסיורג ַא רַאפ טכַאמעג ךיז

 לעװ ךיא זיּב ,טרַאװ, :;ןקחצי וצ טגָאזעג רע טָאה .רעסַאװ םעד וצ םהֹרבַא ןעמוקעג

 ןויּב ןעגנַאגעג םהרבַא ןיא ,"טינ רעדָא רעטַאװ סָאד ףיט זיא'ס יצ ,ןרעװ ריואוועג

 וצ טגָאזעג רע טָאה .ינק יד זיִּב ןעגנַאגרעד טיג רעסַאװ סָאד םיא ןיא ,ןײט ןּבלַאה

 ךיא רע יװ ,ןָאטעג קחצי טָאה "ֹוזַא ,"ארומ ןײק טיג ּבָאה ןוא רימ טימ לג , { ןקחצי |

 יװ זדלַאה ןזיב ןעגנַאגרעד רעסַאװ סָאד םיא זיא ,רעסַאװ ןיא ןײרַא רעטציא רעּבָא

 טסלָאז ןד ,טָאג רַאה רעּביל, ;ןָאטעג ײרשעג ַא רע טָאװ ,ןעזעג סָאד טָאה םהרבַא

 קילײה ..ןעקנורטרעד רימ ןרעװ דנוצַא ןוא ,ןליװ ןיד ןוט טלָאװעג ּבָאה ךיא ; ןסיוו

 ןעגנַאגעג ,ןעמָאנ ןייז ןַײז לָאז טבױלעג ,ארוב רעד ןיא ,"טלעװ רעד ףיוא ןעמָאנ ןייד

 "עג ײגסָאדנופ זיא ףעטַאװ סָאד זַא ,טכַאמעג ןוא ןטש ןפיוא ןּבעגעג יײרשעג ַא ןוא

 .ןקורט ןרָאװ

 ,ארבס יפילע ןבעגעג ץַאז רעד זיא ,רָאלק טיג זיא לַאניגירָא רעד תויה 1
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 ןײלַא טָאה קחצי ןוא ,חתּבזמ ַא טכַאמעג ןוא טרָא םעד וצ קעװַא סהרבַא זיא

 רימ דניּב ,רעטָאּפ רעּביל ;!טגָאזעג טָאה הע ןוא ,ץלָאה סָאד ןוא רענײטש יד טיירגעגוצ

 קיסײרד ,רעקרַאטש ַא ןוא רעגנוי ַא ךָאנ ןיּב ךיא םירָאװ ,סיפ ענײמ ןוא טנעה עניימ

 טינ רשפא ךיא לעװ ,ףלח םעד ןעז לעװ ךיא ןעװ ןיא ןטלַא טסיּב וד ןוא ,טלַא רָאי

 ןוא ,שָא ףיוא ןּבײרעצ ןיא ןענערּביַאפ טוג ךימ טסלָאז ֹוד זַא ,עז ןוא ,קיור ןגילנייא

 ,רעטָאפ רעּביל, !טגָאזעג קחצי טָאה דעטציא .*רעטימ ןײמ ןהרש וצ ׁשַא יד גנערּב

 + --רעטומ ןײמ וצ ןעמוק טסעװ וד ןוא ןענערּברַאפ ןיא ןטכעש טציא ךימ טסעװ וד ןעוו

 ערעײא ףיוא ןוט ריא טצװ סָאװ ןוא ?ןזָאלעג ךימ טסָאה וד ואו ,ןגָאז ריא וטסעװ סָאװ

 "ָלָגט עטלַא

 גנַאל טינ ןלעװ רימ זַא ,ליואװ ןסײװ רימ ,ןוז -עּביל, ;טגָאזעג םהֹרבַא טָאה

 טסיּב וד ואװ ,גָאט םעד ןופ טסײיטעג זדנוא טָאה סָאװ רעקיבלעזרעד ,ריד ךָאנ ןּבעל

 ."ןטסײרט ךיוא רעטײװ זדנוא לָאז רע ,ןרָאװעג ןריוּבעג

 .םיורַא ןוא חֹּבִמ ןפיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא םיא ןיא ןקחצי ןעמונעג םהרבַא טָאה,

 קחצי יװ .טנַאה ןיא ףלח םעד ןעמינעג ןוא ץרַאה טקחצי ףיוא ינק ןייז טימ ןטָארטעג

 רעטומ ןײמ ןגָאז לָאז ןוא ןײג לָאז רעװ, :ןָאטעג יײ-שעג ַא רע טָאה ,ןעזרעד סָאד טָאה

 וצ ןּביוהעגנָא םיכָאלמ יד ףֹּכיּת ןּבָאה ??ןטכָאשעג ךימ טָאה רעטָאפ ןיימ זַא ,{הרש

 ,ןטכעש טנעקעג טינ םיא רע טָאה ,ףלח ןפיוא ןלַאפעג ןענייז ןרערט יד ןוא ,ןעגייוו

 ןייז ןעגנַאגעגסיוא םיא זיא ,זדלַאה םוצ ףלח םעד טגײלעגוצ םיא טָאה רע יו

 טגָאזעג ,ןעמָאנ ןייז ןײז לָאז טּביולעג ,ארוּב רעד טָאה .ןּביָאטשעג זיא רע ןוא ,המשנ

 רַאה רעזדנוא טּבױל ןוא קידעּבעל ףעדיװ םיא ךַאמ ןוא ײג, ;ךאלמ סעד לאכימ וצ

 ,"עטיוט יד קידעּבעל טכַאמ סָאװ ,טָאג

 ַא ןעזרעד ןוא ןגיוא ענַײז םהרבַא ןּבוהעגפיוא טָאה טײצ רעקיּבלעזרעד ןיא

 ןברק ַא רַאפ םיא טכַארּבעג ןוא ןעמונעג רע טָאה םיא ,רענרעה ענײש טימ רעדיוװ

 םהרבַא טָאה ,םיא טכַארּבעגפיוא ןוא ןטכָאשעג םיא טָאה רע ןעװ ןוא ,ןוז ןייז טָאטשנָא

 רעּביל , ;טגָאזעג טָאה םהרבַא ןוא ,"ןוז ןײמ טָאטשנָא ,ןוז ןײמ טָאטשנָא,  טגָאזעג

 ןוא ךיא סָאװ ,דײל סָאד ַײז קנעדעג ,דײל ןיא ןַײז ןלעװ רעדניק עניימ ןעװ !טָאג רַאה

 ."הלס ןײָא ,לָאמעלַא ריד רַאפ ןייז לָאז סָאד ןטַאהעג ןּבָאה ןוז ןיימ

 טניפעג ןעמ סָאװ ,ץירקַאל ןלַאטנעמיטנעס םענעי ןופ סָאד זיא טייוו יװ

 קחצי ךעלריטַאנ ףךעלשטנעמ יװ ןוא !רעּבײרש עקיסעמלטימ ייַּב טפָא ױזַא
 ףיוא טײרג ןיא רע רעֹּבָא ,טײג רע סָאװ ףױא טסײװ רע .טלָאמעגּפָא זיא

 ,חּבומ ןפיוא ןיוש טגיל רע ןעװ ,טונימ רעטצעל רעד ןיא רָאנ .םשהישודיק
 :טנייא רָאנ רעּביא טּביילּב סע ןוא ,ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג ,ץלַא רע טסעגרַאּפ !

 .ןּבעל ןלעװ ןופ טקניטסניא רעטעקַאנ רעד

 .ג

 ,"ןכורּפשפ יד ןופ רּבחמ ןבלעז םעד רימ ןעעזרעד טייז רעטייווצ ַא ןופ

 לק ַא יװ ןדנוא רַאפ סױרַא רע טערט ָאד ,םיטפוש רפס םעד רעטניה סָאװ



 199 רעבײרש רעד טנוה השמ

 ןפערטוצ ןענעק לָאז סָאװ ,רע טגָאז ,רענייק ָאטינ זיא סע .רעקיטּפעקס רעג

 לעוט ַא רעדָא ןַאמערָא ןַא ,סנרפ ַא רעדָא רוחּב ַא רעדָא בר ַא :םלֹוע םעד

 יד טָאה ןעמעלַא וצ ;דמלמ ַא רעדָא רפוס ַא ,סָאּבעלַאּב ַא ,טסַאג ַא רעדָא

 טימ קָזחֹומ זיאט סנרּפ ַא ןעוו .םורק זיא ,טוט ןעמ סָאװ ןוא ,תונעט טלעוו

 ךיז ןטלָאװ רימ ןעװ :ןגָאז סָאװ ןשטנעמ לָאמעלַא ךיז ןעניפעג ,"הררש רעד |

 רעד ןעװ ,טרעקרַאפ .טריפעגסיוא רעסעּב רימ ןטלָאװ ,ןעוועג לדּתשמ ןײלַא

 םיא ןעמ טָאה סָאװ ּבילוצ ?רע טּפָאלש סָאװ :ןעמ טדער ,טינ טוט סנרפ

 טגָאז ,("טישעמ ןכורבגח) תויתוא עניד טּבײרש רפוס ַא ןעוו ?טלעטשעגקעװַא

 :טײל יד ןגָאז ("טישעמ קידװ) קיד רע טּבײרש .טרעטלערַאפ זיא סָאד !ןעמ

 ךָאד ןענײז סָאד :ןעמ טגָאז ,ןילק רע טּבײרש ,רענעלק לסיב ַא רעסעּב

 טינ טגָאלש רע בוא .טכערעגמוא לָאמעלַא ךיוא זיא דמלפ ַא !ךעלסיפןגילפ

 רע טגָאלש .ץָאלעצ םיא יײּב ןרעװ יז :ןדירפוצ טיג ןעמ ןיא ,רעדניק יד

 יַאק רַאפ רעדניק יד ךָאד טכַאמ רע :סעטַאט יד ייּב יירשעג ַא זיא ,ָאי ייז

 רימ :טיײל יד םיא ףיוא ןגָאז ,ןסירעגּפָא רע טייג רעמָאט ,ןַאמערָא ןָא !סעקיל

 ,רעטעּב לסיב ַא ןָא ךיז רע טוט ;טעטַאמש ןיא רע טייג סָאװ ,םיא ךָאד ןּבעג

 !ודנוא רַאפ רעדיילק ערעסעב ךָאד טָאה רע ,רָאג טעז :ןעמ טגָאז

 שרַאפ ךרוד רעבײרש רעד טײג ,רעטכעלעג ןרעטיּב ַא טיפ ,ױזַא טָא

 :ױיטַאס רענעריוּבעג ַא זדנוא וצ טדער ָאד .ןשטנעמ סעירָאגעטַאק ענעדייש

 =רַאש ןייז רַאפ .ךעלטרעוו טימ טּפָארּפעגנָא ,ךַארּפש רעקידרעדָאי ַא טימ ,רעק

 רע ."טנוה השמק ןעמָאנוצ ןייז ןעמוקַאּב אמתסמ סָאד רע טָאה גנוצ רעפ

 ןעיײג סָאװ ,ןליּבסנַאמ יד ןופ ,דײר סָאמ ןיג עשרעבייוו יד ןופ קזוח טכַאפ

 | ףקידב ןיגומ טינ / טנאש ןיגײא ריא אױ שד / טנאווג ןיצרוק ןריא טיפש

 ךיז טכַאמ רע ײ,ןטיז ןויוב 'גוא גטייקשייוק ןוא / ןקעװ רעד ךױא איז טימ וד

 :טײקססוג סגטײל ןגעוו סעיזוליא ןייק טיג

 גשורג ?רמוי ןייא ,,,טשיא שעװ

 ,5שונג ןרדנא ןעד טשייה רנייא רזנוא

 ,ןקגעדג ?שטעטש ךוד ןבה ריוו 'גואו

 ןקנערט רעד ןרדנא ןעד רגייא טכומ וד איוו

 י,,רשאו טימ ליֿפול םנייא ןיא

 ,טָארג -  3 ,רעמָאי == ,טײקגסַאלצגסיױוא * ,ןקעדַאמ/ םב }

 ,ךימת 5 ,סָאגעג = *



10 

 ק סָאװ ,ו
 טגָאמרַאפ שזדירּבמיע וי

1 

 יד ןיוש ןענייז עמרַאּפ ,ןָאדנָאל ,גרוּבמַאה ,ןעכנימ ,דרָאפסקָא ןעמענ יד
 סָאװ ,ןשטנעמ ענעי ןופ רעױא ןרַאפ ןרָאװעג שימייה לסיּב ַא ןרָאי עטצעל

 ?ַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידי רעד ןופ עטכישעג ףעד טימ ךיז ןריסערעטניא

 זַא ,רעבירעד ךיא ןיימ .ןגיושעג טציא זיּב ןעמ טָאה שזדירּבמיעק ןגעװ ,רוט

 סָאװ ,ןתואיצמה=רקי יד ןגעװ טכירַאּב ןצרוק ַא שטָאכ ןצעג וצ יַאדּכ ןיאיס

 =- ןוא טיהעג טוג .:טָאטש.טעטיסרעװינוא רעשילגנע רעקידסוחי רעד ןיא ןגיל

 | ,ןסעגרַאפ טוג

 =רפ ,שודירּבמיעק ןיא ןעװעג ןיּב ךיא סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד רַאּפ
 --ןעגנולמַאז:רעכיּב .ייווצ טימ זיולּב ןענעקַאּב טנָאקעג ךיז ךיא ּבָאה ,1926 גניל
 קעטָאילּביּב רעד טימ ןוא קעטָאילּביּב רעשיטעטיסרעווינוא:ןײמעגלַא רעד טימ
 ךָאנ ןענייז טימרעד זַא ,ןייז טלָאמעג ךעליירג ןָאק סע ,שזדעלַאקיטינירט ןופ
 ףיז טָאה שודעלַאק רעדיװטעי ;טּפעשעגסיוא טינ תורצוא רעשזדירּבמיעק יד

 .רַאפ טינ רעניא ןײק טעמּכ טָאה ןגָאלַאטַאק ןייק ןוא ,קעטָאילּביּב ןייז

 ,טכעלטנפע

 טָאה רע לייו ,שזדעלַאקײיטינירט םעד ןעלדנַאהַאּב ךיא לעװ רעירפ)

 ןטנכייצעגסיוא ןַא 1026 רעמוז טכעלטנפערַאּפ ,גנוטיירגוצ ןרָאי ךָאנ ,ךעלדנע

 םיא וצ ןענייז עכלעוו ,ןעגנולמַאז עשידיי ןוא עשיערבעה ענייז ןופ גָאלַאטַאק

 שעפָארּפ שזדעלַאק ןֹופ רעטסיימ:עציװ םענעזעוועג םעד ןופ השוריּב ןעמוקעגנָא

 :גָאלַאטַאק םעד ןופ לוטיט רעלופ רעד ןיא טָא .טייר סידלָא רָאס

 084810806 01 16 תזםמטמסעומ98 18 140 1160עס6 088:84001699 04

 2004 3666 40 ףצומווע 0011686 ןגסעיצ סֶע 6 1:846 ר0111/84 ,98
 רקע1001, 3100-01884ס1 04 ןנֹומֹוְצ 001680 ס} תסעטסעפ 1086ע, אש 8

 ספנ40ע1686 3 1026.

 רעטשרע רעד) ןרעמונ ענױזַא גָאלַאטַאק םעד ןיא ךייש ןענייז זדנוא ֹוצ
 סעוָאל ןופ רעמונ רעד תונבל ץּבלַאה ןיא טײג ךָאנרעד ,רעגיימ זיא רעמונ
 ;(גָאלַאטַאק

 ןוא רוּפיּכ-םֹוי ףיֹוא םיניד טיפ רעטעלּב ריפ 1

 שזדירּבמיעק טָאטש רענַאקירעמַא רעד ןיא עיצקעלָאקישידײ רעד טימ ןטײּברַאפ וצ טינ 1
 ףופ ןטפירשילָאליפ יד ןיא קַאּבָאר ר"ד טּבײרש סע רעכלעוו ןגעװ ,(טעטיסרעװינוא-דרַאװרַאה)
 ,1/ א"וויי
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 ,עטַאד ַא ןָא ,טנַאה עשיזנּכשַא ,רעטעלּב 4 ןמ"צ 14420 ,ריּפַאּפ .תוּכ וס

 :טײטש ּףײהנָא עמַאס םוצ ,ה"י ןט16 ןופ םינּפַא

 - ,"תּבש טינ שרדנא שע שיא ןגיכלמ וגיבא ןמ טגָאז ךונ רדא

 .רעטױעוושטייט עשידיי טימ ,ך"נת ףיוא י"שר (9

 עשטיײר:שייױצנַארפ .טלעפ ףוס רעד ,רעטעלּב 0 ;מ"צ 16,8823,4 ,טעמרַאּפ

 .ה"י ןט14--13 ןופ גנוצַאשּפָא סעָאל טױל ,עטַאד ַא ןָא .בתכ"ששר ,טנַאה

 יא ךיז טסייר 88 טיײז ףיוא "ליחתא הבוט העשב/ :ןענייז רעטרעװ עטשרע יד

 ";וכופה תובית ןמ תורש ןושל תוערש :רעטרעװ יד ייּב טסקעט רעד רעב

 :רעטרעװשטייט יד ןופ ןרעטסוט ענױזַא טגנערּב טוָאל

 אטרפילג -- ושדקֹו

 אגרעּבריה --- אינסכא

 ןיטריוו --- אתיקדנופ

 יפאשטופ -- תוחילש*

 :רָאפכַארּפש רעזדנוא רַאפ טײטַאּב ןסיורג ַא ןּבָאה ןָאק דייבתּכ רעד

 טעּברַא ערַאּבקנַאד ןוא עקיטכיװ ַא ןעוועג טלָאװ'ס ;רעטלע ןייז ּבילוצ גנוש

 ,ןטנעמעלע עשידיי ענייז ןריזילַאנַא ןצ

 רעטעלּב 85 ןמ"צ 132418 ,ריּפַאּפ ,ףיוה סוט ר ַא גיניק .(3)13

 .ה"י ןט16 ןופ םינּפַא ,עטַאד ַא ןָא .טנַאװ עשיזנּכשַא ,(סייוו זיא 7 טַאלּב)

 קירע .8 ןכלעװ ,ןַאמָארײסוטרַא ןופ ךייבתּכ רעטירד רענעי זיא סָאד

 ,236 יו ,1226 עשראװ ,"עלעװָאנ ןוא ןַאטָאר ןשידיײשטלַא ןגעװפ) טנָאמרעד

 :1646סע0 ןשידגעלַאה םעד ןיא ץיטָאג ַא סרעיוּביײג ןופ טגורג ןפיוא (908 הרעה

 -טסירק ר"ד ןופ ייֹּכ םעד טפיקעג טָאה טיר סידלָא .וו"א 164 יז ,81 "ס6

 טָאה רע ןעװ ,טכערעג יװ רעמ ןעוועג ויא קירצ .ןָאדנַאל ןיא גרובוניג ןָא

 ?סוטרַא ןקױָאד םעד טימ ךיז ןריסערעטגיארַאפ עיגָאלָאליּפ עשידיי יד ןסייהעג

 רעגרוּבמַאה יד רעדײא רעקיטכיוו רע זיא יצ ,ןגָאז וצ רעװש .טסקעט

 רע :ײז ןגעקטנַא הלעמ עסיורג ןייא טָאװ רע רעּבָא ,רעשמ זיא קירע יו ,ייּכ

 יגַאמ רעגרוּבמַאה עדייּב סָאװ טײצ רעד ןיא ,ןַאמָאר ןפ ףוס םעד טיג

 עד ךױא י"ּכ רעזנוא ןיא ויא ּבײהנָא רעד ,רעירפ רעּביא ךיז ןסייר ןטּפירקס

 סע טסייה -=- טַאלּב ןייא ןיֹולְּב טלעפ סע זַא ,סױא רימ טזייוו'ס רעּבָא ,טקעּפ

 ןטסקעט רעגרוּבמַאה יד ןיא רעדייא רעקינײװ ךס ַא

 {ּבײהנָא ןופ רימ ןענעייל טייז רעטשרע רעד ףיוא

 ףגנעל דראו אינ 'ןטייצ םלא וצ גאט לא ןטײר וצ 'גוא ןיִג ןצ ,,,

 ישורג יד 'אדראו גט רע יִא ףעמ ידמורו לו טרוה ןמ 'טראפשינ

 שנייא וד 'ראוו טשיא זד גאז ךױא ףךיא ןאוו 'ראי יכנעמ טרעוװיג טֿפשרעה

 גאט ןעד ףױא שיב יךאז ךאנ טרוה רעמ ידמורו טינ ןמ ןד 'ןאשיג שד שנאט

 'נוא ןהעשיג ן!} ןִמ אינ זאו ןד 'ךוג דגייג םעד שװ ןשע וצ 'ךוצ רו ךיז שע

 ײ .ןהעזיג ןיֵמ ןאמ ןייק טה

 :ױזַא טרעדלישעג טרעװ ףוס םוצ הלודג סטליוװודיוו
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 *טייזיג זיא ךונ ךאנ רוב רדיוו שד יטייצכוה אינוש ןייא איז ןטכאמ אדח

 ףראוו טליװדיוו 'ןוטש דיִר איד רימ ןשול ןונ 'ןוטיג דראוו רנוש ןייק אינ

 ףהעװש ןייז ךאנ רד 'ריִא ישורג יטכער ןאוויג !גוא 'רעה רגיטכעמ ןייא

 ןרוב רטומ ןייז 'נוא רטאו ןייז יאבראו רד ץנאג רע ךייר גניוק ןייז יבראטש

 אנוק רעד רטאו רטליא ןייז ךיוא 'דנאל ריא ןיא אמייה ןדיורו טימ ןןרופ =!

 אניק רעד רטאו ןײז ךאנ רעד גנאל 'נוא 'ריש ךיוא בראטש רעד 'טנגייוו

 'ןיטש ןשכאװ ןעד ֹוצ ןציז בילב 'נוא ןיילא טליוודיװ לא טבריא איד 'רעה

 ףונ רד טעט רע 'ןרעה גנוי גיולעז רעד יןריִא ךוג גוט ןייז לא אבראוו נוא

 שד 'גולש טוט רע קרעװציג ןויר יכנעמ 'קיוניג גניד שורג ןטיירטש טימ

 לוז 'נוא י'ןדנעז ףליה ןײז שנוא לז טֹוג 'ןדנע ןייא טוה טליװדיװ ןוב

 ירעגיב ןצרעה םרזנוא ן!ךּונו ןונ 'טנאל גילייה שד ןיא 'טנאה וצ ןריב שנוא

 ,"רבייו ןמורו ילא ןרעג טניד אד רעד 'רביירש רעד טרעגיב '!נוא טיב וזא

 ,יָאפָאלָאק ַאזַא ךָאנ טײג'ס ןוא ,ןַאמָאר רעד סיוא ךיז טזָאל טימרעד

 ,תויתוא ערעניד טימ ןּבירשעג

 יטאטש רעד זיוא :ןייטוג ןוב טשיא רעד 'טוח ןבירשיג ךוב שוד רעדח

 ףע 'רדיב 'נוא יטורו ןטױל ןוב טשיא רע 'רביוא רוט שד ןגיִג טצױ רע

  ףיטפעש ןאק !ןצינש שוא םינבר איד ןאמ שד 'ןאמ ןייא ץלֹוה ןעד ןוב טשיא

 ""טנאקיב *רמעלש יטוג ילא רטנוא טשיא אד רעד 'טנאניג ןמאנ ןייז טימ

 :טנַאה רעדנַא ןַא טימ טײז רעטייווצ רעד ףיוא

 ףװמכ ליכשמהו רקיה תשא 'תש ןלדנערב טליוװודיװ רפסה ילש הח

 ,"?אייזיניװמ ל"צז בקעי השמ ןב "צי ץכ לאיתוקי

 יא ,טײצ רעצרוק רעד ןיא ןלעטשטסעפ טנעקעג ּבָאה ךיא ליפיוו ףיוא

 יד וצ ךעלנע רעיײז ,םיטרּפ ןופ טקוקעגקעװַא ,י"ּכ רעזדנוא ןופ טסקעט רעד

 ףעדיײל .גנושרָאפסױא עיונעג ַא קיטײגנ זיא ךעלטנייװעג ;ןטסקעט רעגרומַאה

 =טפָא זַא ,סעצָארּפ ןשימעכ ַא סעּפע ךרוד טריפעגרעּביא ױזַא י"ּכ רעזדנוא זיא

 םוצ רעטנעעג טּפױהרעּביא) ןענעײלרעּביא טינ תורוש עצנַאג ןעמ ןעק לָאמ

 .(ךעלטעלּב יד ןופ ןטימ

 א ןָא ,טנַאה עשיזנּכשַא .רעטעלּב 31 ןמ"צ 15,42621,4 ,ריּפַאּפ .(4)136

 :ךיז ןיא טלַאה ,ה"י ןט16 ןופ ,עטַאד

 ,עיצעגעווןיא הפרש רעד ןֹופ דיל טרוחב והילא א

 ןהילא ןופ ליװקשַאּפ ַאװ סקירע .מ םעד ןגעװ עז ."ונלכא ולשמ רוצח טול

 לקיטרַא ןייז ןּבירשעג טָאה קירע .178--177 יז 1 "טפירשטייצז רעד ןיא ?רוחּב

 ןטסקעט עדייּב .1217 רעױּבײנ גָאלַאטַאק ,ענַאיעלדָאּב רעד ןופ י"ּכ םעד טול

 ףוא טרָא ,רעּבײרש ןגעװ קרעמַאב:ףוס רעד ךיז טפור (?ףוס , } שיכירג) ןָא פ א לָא ק }

 ,ןרעמ ןיא 14601646:ת * .ו"זַאא ןּבײרש ןופ טייצ

 ,"םורו, טָאטשנָא ?סורג, 120 'ז גָאלַאטַאק סעוָאל ןיא טײטש תועט ּפיע ?

 ,עיצענצוו * ,סעקַאילוה * .עוָאל ײּב יװ ?ןדיגש, טינ ןוא יוזַא *
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 ןפלָאהעגטימ סיװעג טלָאװ ךײלגרַאפ ַא ןוא ,שיטנעדיא ןצנַאגניא טינ ןענייז

 ןעניפעג רימ סָאװ ,רעטרע עטוײרגרַאפ יד ןופ לייט ַא שטָאכ ןרעלקוצפיוא

 יי"ּכ רעדרָאפסקַא םעד ןיא בורל

 ,ללה םענײא ןגעק ליװקשַאּפ ַא ,לידבמה דיל סרֹוחּב והילא (3

 =טײצע ךוב ןטנַאמרעד םעד ןיא דיל עקױָאד סָאד טקורדעגּפָא טָאה ףיטש נ

 יב "ּכ םענעװיװעגנָא םעד טול ,םישוריפ עיונעג טימ ,188--180 יז ,"טפירש

 טסקעט רעדרָאפסקָא םעד ןיא עפָארטס רעטצעלרַאפטײװצ רעד ןופ 1217 רעיֹוּב

 ---יזַּכ רעדרַאפסקַא רעד ןוא ,סעּפָארטס 78 טלַאה דיל סָאד זַא ,ןעז וצ רעּבָא זיא

 ,סעפָארטס 98 יװ עמ טינ טיג -- קורדרעּביא רעשיטירק ספיטש ךיוא אליממ

 ךוא ,סעּפָארטס 20 עקידנלעפ יד ךױא טיג טּפירקסונַאמ רעשזדירּבמיעק רעד

 ףעד רַאפ .קיזײרג יװַא טינ טסקעט רעד ךיוא זיא ןליט עקירעּביא יד ןיא

 ױַאפ ָאזלַא ןעמ טעװ ;ןטפירש עלַא סרוחּב ותילא ןופ עּכַאגסיוא רעקידנעמוק

 םעד טיג ןוא חסונ רעשודירּבמיעק םעד דוסי סלַא ןעמעג ןפרַאד דיל םעד
 . ,רעדרַאפסקָא

 814 יז ףױא :לוטיט רעלעניגירָא רעד זיא סָאד) קֶצנַדְמ השעמ (ג

 ייא אמתסמ) ּבײהנָא רעד .עזָארּפ (קֶצֶנַדְמ השעמ הז קילס :רימ ןעגעייל

 ,טלעפ (טָאלּב

  טָאה יקצנַאד ןיא ןירָאטײנ ענייש ַא ,יורפ עשידיי ַא : רוציקב טלַאהניא

 ןיא ןעמוקעג זיא יז ,הנידמ רעטיײװ ַא ןיא קעװַא זיא רע .ןַאמ ריא ןריולרַאפ

 =בָאט סגיניק םעד .רעדײלק עשליּפסנַאמ ןיא טלעטשרַאפ ,דנַאל ןקיּבלעז םעד

 עג הנותח ןדייּב יז טָאה ןעמ .ריא וצ עּביל ןופ ןרָאװעג קנַארק ןיא רעט

 ריא טָאטשנָא ןוא ,ןַאמ ריא ןענופעגסיוא טָאה ןירָאטײנ ענייש יד רָאנ ,טכַאמ

 ןטימ ןפָאלטנַא ןירָאטײג יד יא ןגרָאמ ףױא ,הלּכ רעד וצ ןעמוקעג רע זיא

 ,רצוא סגיניק םעד ךיז טימ ןעמונעגטימ ןוא ?עײלַאג ַא ףיוא ןַאמ

 שּפיה ןַארַאפ רָאנ ןשידײ טוג רעיז זיא גנולייצרעד רעד ןופ ךַארּפש יד

 .שידיי ןיא ןףָאװעג טצונעג טלָאמעי ןענייז סָאװ רעטרעװ עשינעילַאטיא

 .עזָארּפ .(423 'ז עז ,לוטיט רעלעניגירָא ץְנעֶמִמ הש עמ (ד

 =עגסױא ןרעדנַא םעד טָאה רעניײא סָאװ ,רעדירּב ייווצ טימ השעמ ַא |

 | | ,ןגיוא יד ןכָאטש

 .עזָארּפ .(831 'ז עז ,לוטיט רעלעניגירָא שמ ריֹוו ןופ השעמ (ה

 יג שדקמ סעװָאטַאק ףיוא לָאמנײא טָאה סָאװ ,רֹוחֹּב ַא טימ השֲעמ ַא

 יד ,ןּברָאטשעג ןעיורפ ייװצ םיא ןענייז םעד ּבילוצ ;(שהדיש) עכירׁש ַא ןעוו

 ,תועינצ ריא ךרוד טעװעטַארעג ךיז טָאה עטירד

 ןשטײט ןיא ןמ טשײה ןאד ליפש ןײא ןטיליפש איזח 1824 1 ףיוא

 ,"גיצנַאד , ןופ ךַארּפשסױא עשידײ יד גָאט ןקיטגײה ויּב ךָאנ זיא ,?קצנַאד, ,יוזַא *

 ,"ןנכשא 'לב המש ןכו ה אי ל ג זעלב .,,הניפסל ןירוק ןכ, :א * גו ד ,"בשת ,רוחב הילא --- ,ףיש *
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 איד 'נוא ןאקֹוב ןיא ףיז שומ רניא וזא ןמ || ליפש ןאד .:שיליגרעב יגוק

 ןכױז ילא איז שֹומ רעד טקוביג ןייא טוה ךיז רעד 'נוא ךיז ןיגרעב רו ןרדנא

 .ףבאה ןאגרוב רו ךיז איד טניביג ילא אױ רע ןזיב

 ןיא טקורדעג ,?הנעיוו ןוא זירַאּפפ סרוחּב והילא (128) 5

 ,(ןלעפ 24--1 טַאלּב) רעטעלּב 72 ;טרַאװק ,1804 עגַארעװ

 רעד ןופ טייקנטלעז רעסיורג רעד ּבילוצ רעּבָא ,י"ּכ ןייק טיג וליפַא זיא'ס

 ,ןטּפירקסונַאמ יד ןופ גָאלַאטַאק ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא ךיוא יז זיא ךַאז

 רעד ןיא טנָאמרעד זיא רעכלעוו ,רַאלּפמעזקע רעכעלמענ רעד זיא'ס |

 ןוא ןירַאּפװ :לקיטרַא סיקצַאש י ר"ד וצ ךוּב:ױדנַאל ןופ 103 יז ףױא הרעה

 ןופ םעלּבָארּפ עענַאג יד ןויװעג טָאה .ש ר"ד .:(106--187 יז טּרָאװ) ?הנעיוו

 ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ךוּב םעד ןופ לטעלּב ןייא ןופ טנורג ןפיוא קרעװ םעד

 יָאר םעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ א .יטעניסניס ,ײשזדעלַאק ןָאינוי ורביהק םעד

 'ּפַאק ןיא ןּבעגעג טרעװ רַאיּפכעזקע רעשודירּבמיעק סעד ןופ ךמס ןפיוא ןַאמ

 .ךוּב ןקיטציא םעד ןופ {א

 עכעלטע ןּבעג ,ה"י ןט15 ןיא ןּבירשעג ,םיגה גמ עשיערבעה יד 73 6

 : ןליּפשייּב רַאּפ א ןענייז טָא .רעטרעושטייט עשידיי

 אֵצרוְו אֵלָׂש חקו טְנאַלַא חקו אֵצרוְו טלוג חקו ןגנוצ ןְשְכוא שרוש קוש

 ז ...רעברולד

 ןיא 1778 ןבירשעגרעביא ,ןטק רופיּכ-םוי רד ס םעד ףיוא .(78) 7

 ענעּבירשעגוצ רַאּפ ַא ןַארַאפ ןענײז ,קורד רעמַאדרעטסמַא ןַא ןופ םײהנַאמ

 ,רעטרעװ עשידיי

2 

 ףיוא ,געמרַאפ ריא ןיא טָאה קעטָאילביב עשיטעטיסרעווינוא יד

 ?גימ .ןױייבתּכ עשידיי יירד יװ רעמ טינ ,ןלעטשטסעפ טנעקעג בָאה ךיא ליפיוו

 סָאװ ,גָאלַאטַאק:ןטרַאק רעשירָאיװָארּפ רעד .רעמ ןַארַאפ ןענייזס זַא ,ךעל

 לָאמעלַא טינ טלײט ,ץּוָאל טרעּברעה ןופ קירוצ ןרָאי טימ טלעטשעגפיונוצ זיא

 טפרַאדעג םצעב ןעמ טלָאװ ;עשיערּבעה יד ןופ ןדײבתּכ עשידיי יד סיוא

 ,גנולמַאז רעד ןופ ןראלּפמעזקע עלַא רדטּכ ןקוקרעביא

 .לעזַאּב -- (1342606101ס10 :070 } ךוּברעטרעװ סעשירעײּב ,רעללעמש יב ילגפ }

 | ,ףךעלרעט
 .עלנעזרעּפ סטײר סידלָא ןעװעג סָאד ןיא ,טלײטעגטימ רימ טָאה עוָאל 'ה יװ טול *

 | ,שטנואוו רעכ
 ןופ גנוקרעמַאב רעד ןיא זיא (2642111 'ז) ךוּבייודנַאל ןּופ תיצמּת ןשילגנע םעד ןיא *

 יעג רַאלּפמעזקע רעד זַא ,גנולײטטימ סרעטסַאג ,מ ף"ד טיול ,שוריפּב ןזיװעגנָא עיצקַאדער רעד

 זיא 108 יז ףיא טסקעט ןשידײ םעױ ןיא ןשזדירּבמיעק ןיא רָאג ,דרָאּפסקָא ןיא טינ ךיז טניפ

 ,ןלַאפעגסױרַא תועט ּפ"ע זייונָא רעקיזָאד רעד
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 יד טײג תונבל עּבלַאה ןיא ;רעמונ ןקיפױל ןיימ רעטייוו ָאד ביג ךיא

 .קעטַאילּביּב רעד ןופ רוטַאנגיס:

 =רעדנואוו 150 ןמײצ 18,527,2 ,ריּפַאּפ .תוד ימ ר 9 ס (09 705 ,1) .8

 .רַאּפ טצונעג ןענייז ץַאזרָאפ סלַא .תונוילג עטיירּב ,רעטעלּב ענעבירשעג ןייש

 ןופ ,תורוש 8 ןופ קרעמנָא ןַא ןַארַאפ ןיא ץַאזרָאפ ןטשרע ןפיוא .רעטעלב,טעמי

 :עג ןיא ייּכ רעד זַא ,טסײה סָאד .ח"גש רָאלק סױרַא ךיז טעז סע עכלעוו

 םוצ רָאג ןוא (91 '/) טלַאהגיא ןכָאג ,1808 יװ רעטעּפש טיג סלַאפנדעי ןבירש

 ,"ןהֹּכה בקעי רֹּב ןושמש? : ןבירשעגרעטנוא זיא ףוס-

 :רעֹּב םעד ןופ ץיזַאּב ןיא ןעוועג רעידפ זיא טּפירקסונַאמ רעשזדירּבמיעק רעד

 גנוּגײרשַאב סרעדייגשנייטש ןופ ןעז וצ זיאיס יוװ ,ןַאיצנעב רעלדנעהכוּב רעניל

 .נײטש ךעלטײז 8 עקיזָאד יד ,0404 טיל"דיי ,188 ןײז ,1869 םּועּפַארעס ןיא:
 ,עגנָא זיא סָאװ ,ןטסקיטכיװ םעד ןופ טגײה ךָאנ ןעגייז (186--182) סרעדיינש

 | ,תודימ רפס םעד ןגעװ ןרָאװעג ןּבירש

 ירּב ןיא :ןַארַאפ ןענייז שידיי ןיא ?תודימ רפסח םעד ןופ ןדייבתּכ ךָאג

 .גיצּפײל ןיא ,(160 יז זוז גָאלַאטַאק סטוילוגרַאמ ןיא טגכייצרַאֿפ) םועווכ ןשיטי
 טימ ןכײלגרַאֿפ ןעמ ףרַאד ןטּפירקסונַאמ עלַא יד ,(27 'מוג שטילעד גָאלַאטַאק}

 .םיוא עקיטכיוו ַא רעייז זיא סָאד ,1842 ןופ עּבַאגסױוא רעינסיא רעטקורדעג רעד

 ,גנושרָאּפױוטַארעטיל רעזדנוא רַאפ עגַאג

 ,ךיּפֲאּפ .רופינ-םי ןוא הנשה:שאר ףיוא רווחמ .(00 266.ן248) 9

 טימ) ןבירשטגוצ ויא ףוס םוצ רָאג ,ָאטיג רָאי ןייק .רעטעל 188 ןמייצ 212630

 | ,"סעוצו0 זת ?עפש 1491ח (!טנַאה רעדנַא ןא

 רעדנַא ןַא טימ) 2188 -- 2150 ;הליעג ךיז טקידנע 8150 טַאלּב ףיוא
 ,תוחילס---(טגָאה

 02 ןמוצ 0 ,ריּפַאּפ ,דגָא"א םישג רד ס ,(01, 864 847) 0

 -עג ,(ףוס םוצ קידייל ןצנַאגניא סגייא ,טסקעט ןזיב קידייל 9 ןופרעד) רעטעלצ-
 טוג רעייז ;טױר טימ ח"רוש רעיײנ ַא יב רעטרעװ:םײהנָא ,,ןייש רעייז ןבירש
 ,1804 טיטַאד ,טיהעגפיוא

 ,ןעמַארג ןיא ירנה תקלדה הלח הדנ 'םישנ רדסח טייג 281 ןיִּב 24 ןופ
 ןכאמ טוה ןכילורו שנוא רע שד .ןכאז ןלא רוב טבוליג ײז :ּבײהנָא

 ָאגוה 'ה זַא ןרָאװעג ריואהעג ךיא ןיּב םַאדרעטסמַא ןיא ןַאמגילעז דגומגיז 'ה ןופ ?
 טדנעװעג ךיז ּבָאה ךיא .ןַאמָאר םעד ןופ רַאלּפמעזקע ןַא טגָאמרַאפ ןיַאמ-טרופקנַארפ ןיא ידנָאּב-

 זיא'ס זַא (} ; רעפטנע ןכעלדניירפ םעד ןעמוקַאּב ןוא ןענַאמיײרפ .ַא 'טָארּפ וצ גצרפנָא ןַא סימ

 סָאװ טיגרָאג ָאטיג ןיא ןטנעמגַארּפ יד ןיא זַא (2 ןתומש יװ טיג ףעמ רָאנ ,רַאלּפמעזקע ןייק טיג

 ,24--1 רעטעלּב יד ןופ ןעמַאטש לָאז

 10 עטכישעגירוטַארעטיל טשידיי
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 .ןכילקיוויא ןיז רימ ןגומ שד 'הרות ןגיליה רגיז באג טימ 'ןכאווטנא

 | י, ..אורו

 "גוא הָלֵח ןשול טגילפ אפייו ןייז ןאמ םוראווח :ןָא ךיז טּבייה 228 טייז

 : | ,יבֹוט םֹוי םא ינוא תּבש םא 'ןדנוצ ןא רטכיל יד

 םזיד וצ ןביירש ףיא ליו ןונ 'הְלַח תֹוכלֲה קילסח ;ןטנוא 439 טייז

 | ,"לוז ןדנוצ ןא תבש טכיל יד ןאמ איו ילומ

 סַאּפ יד) ןלעפ 52 ןיּב (טקידנעעג טינ ךָאנ זיא רגה תקלדה) 45 טַאלּב

 ףיוא ,(ןעװעג ָאי ךָאנ ןענייז רעטעלּב יד גתעשּב ןרָאװעג טכַאמעג זיא עיצַאניג

 :לורפ ַא ןייטשוצסיוא טָאה סע סָאװ םעד ןגעװ ךיז סדער רעטייוו ןוא 23 יז

 /,,ןײא ראיוז רג רבא 'ךואויג ריא טיִג שעװ ?ןַאמ ןטכעלש ַא ןופ

 ףנײיא ֹוצ ףױרד טכעזק : םיגהנמ:הנותח ןּבירשַאּב ןרעוו 080--- 879 יז

 קיטפעשיג ךיז יז !ךאווינ ןרעג איו ,ןטכעלו וצ טֿפור ןאמ ןעװ :טפלױרב

 ףיא ןאנניז שליט שנייא ריא ?טיורב יד םוא רעה אד לא יז ןיטש אז ,ןיטכעמ

 ישיוא םיקוספ ןוב ןמוניג :טנייז יד .רדיל הלכ ןטשפוה רלא יד !+טױל ראג

 ןמעג וצ ןדנוצנא ֹוצ רטכיל ריא 'נוא הדיג ןטלה לז יז שד {| רדיש רעד

 ןייז לוז טינ ןאמ םריא יז שד ,?ןנוד ןכוק תֹוכְרְב איירד ןכַאמ וצ ינוא הֶלֵח

 ףדיו רד טשאו טיג ךיז לוז 'נוא .,דמעה ריא ןוט שוא דלב לז ינוא ,דמורו

 ףיא ןגיל לײט ןיא ריא .ןרעוויג דלב אי ןיא יז לז !טעב טשרע יד ןרעוו

 .אפוצ רפוק ןעד ריא ?ןלערטש ןרדנא יד .אפוק ןעד ףייא ביוה הלּכ ןייא

 יא ,קנאג שא ןייק רמונ טעה שע .קנאל רוה שד טראיונ הֶלֹכ רעד רע

 .יז שר ריא טימ ?ןצעווש ינֹוא ,ןייא טכילראגניו יד ריא ןפרעװ שלייט שנייא

 ןטנוק יז יז בוא ,ןכאז :ןכילאפמיש ןוב ראב ריא ןגאז 'נוא ,ןייז ַחָמַשְמ יז

 ףצ ,ןביײרט ןלוז יז שװ ןוט לאוו ןרעג ןוב טינ יז ןשיװ ןונ ,,,ןכאל ןכאמ

 ףאנ ריא ןפױל ינוא ביר הלכ יד ןא לא ןרעג ךיז יז ןטלאו תֶכָרְב רעד

 הכרב רעד ןוב .יטעלק ןײא זא יז ןא לא ןגנעה 'נוא .טעװ יד םוא זא

 םעד ןא ,ןוט הֶוְצִמ יז ןרעג װא ,ןוה םעד וצ ריא טימ דלאב יז יןליפמור

  ישד ןפלעה ינוא ןקוצ יז .ןשורג יד דײרו יד לא יז ןבאה אז לוש ךאנ תבש

 .,עגיד ,ןעניד == 5 ,ןענייז = 5 ,ךיוה ,הלּכ * ,הנותה ? ,ךעבענ }

 ןסעומש ? .ןעמַאקרַאפ 7 .השקּב ?

 ,קיטַאּפש--ךעלּפמיש ;סַאּפש---ךַארּפש רערעטלע רעד ןיא *פמיש , 0

 3 ןעמינָאגיס עשידיי .םט14004 ילגנע ,טכורפ עקידעּפעשט עניילק ַא ,1316446 שטייד 1

 .זָאמ ,ץינעשטשעלּפ) סעדעשזד ,(עיצילַאג ,ץנַאס.ײנ) עלעכעטש ,(דנַאלריק ,ןעגנידלָאג) עלעזרעב

 .(קסירב) ךעלערעּב ,(קעװַאלצָאלװ) ץעק ,סרעכעטש ;('בוג יועוועליה

 .,60 1 ליפ"דיי ױדנַאל .ַא ןוא 239 'ז ןעלּפַאטש ענײמ 'לגפ ןעלּפמור םעד ןגעװ 2

 ןרעװ טשרָאפעגסיױא ךָאנ ףרַאד םַאטשּפָא ןייז ןוא גהנמ רעצנַאג רעד
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 ןבאה וז .:איימ רעד וצ שנגרומ 'נוא ץנאט הוצמ םעד וצ ?} ןשומש תיִלַט
 ןוא יד זא ןאורו ןטלא יד ףאב רעה ןכירק אז ,איילרכנעמ ינוא ךיירו יז
 טיג !ןזרוק ןריא ןיא רעה אד ןמוק יז ?ןשייג יד ןא ןפוה "גוא ןאגנירּפש ?ןסיימ

 רדננא לא טנײז יז ,ץנאט הוצמ ןעד לא ןצנאט 'גוא ,{?) ץנאלג ןעד ףיוא |
 רעד ןונ טניד ראב .,טגאה רעד || ייעב ףיוא יז ?ןרוב הלכ יד ,טנאפשיג
 יז ןלאוו הָוְצִמ רעד ?ייעב .שירו רג ןאיורו ןטלא יד ןמוק וז .שיו יד ןתח
 טֿפנאז ןיא טוט שע .ףקעל יז ןרעג איו שײג ןטלא יד וא .ןקעטש ךיוא אי
 ףיא טשיא שע ,ןטיל רבוא טאה ךאוויַג םירוסי ריא ליצלופ טוג יד ׁשד
 -איוו ,לא תֹודָע ריא ןגאז םיִׁשָנ יד .ןטיב ןשיומ רעז יז טוה ןאמ ןדראוו ראיוז
 רעד ןגעװ טייג רעטייװ *,,,לאטש םעד ןיא ?אפיד ןייא זא ןאירשיג טוה יז
 ,וו"זַאא םיכירכת ןעיינ 'וצ הווצמ

 ;ףלימ:תירב רעד יב םיגהגמ יד ןגעוו ןדער 031--851 7

 ףעד אייב ןראו 'נוא יןצרעק שטוי יד יז ןכאמ הלימ תירב רעד ראבח
 ןעוו .שייה ן|וגטכילכוק יז ןשע אד 'נוא .שייװ רעד ןוב טכאנ יד ןירטעבטניק
 ןבאה יז .ןאגנעה ּוּניִראַמֹוק יד ןא לא ײז .ןאגנירב ןשסוי וצ טגיק שד לז ןאמ
 ליו וצ דניק םעד טכומ ןאמ ןטכרוב יז ,ןדײל שורג ןייא ןצרעה םריא ףיוא
 םעד גאט סעד ןא תירב סעד ךאנ ,ןטיז ןטוג ןייא ךאנ יז ןבאה ןוג ,ןדיינש בא
 איד ראב 'גייא ,טןכײלש וצ רעה אד גנוי יגוא טלא ןאיורו יד ןמוק וז ,ןטירד
 ףביל .טלה טיג אי יז ןשול סאד .ןפײרג הלימ יד ןא יז דניק םעד ךאנ רדנא
 ןײא ןדאב שע ײז ןעװ שע יז !ןמרוש ווא 'נוא .טלא ׁשע רעװ שַע יז ןטעט
 םיא ןֿפײרג יז ,ןדאש טינ ליװ טוג בוא ריז לח שע ןדרעװ וטשומ לֹודג
 שד .טרעשיב רטכוט ןייא רגייא ריא טוג בוא טטרעֶענאוַוַא טשיא םיא שוו ךאוויג
 םנייז ןוב ןַמיִס ןײא טעה ראב ײז שד .בייו םגייא וצ ןמענ טלאו " רע
 .ןריַא טימ טיטשיִב רטכוט ריא שד .וןֹרעו ןוב ןקנעדיג ךאנ יז גאמ 'וז ,בייל
 טרעװ רגאװש ןרדנא שעד רעװ שייװ רע .ראוו 'נוא רשוי טשיא אֶרֶָבְס איד
 ראי רביא

 ןוא 88 יז 1022 ןילרעב ,/דיי ןַאמעדיג עז ןריפ .ןיימ ,ןעײמ ןופ גהגמ םעד ןגעװ ?

4 217, 

 ,ןגיצ * ,טעקשַארומ---ןסײמנָא *

 ,ןריפ =- 5 ,"רענשזריק , רעקיטנייה רעזדנוא ךָאנ ןופרעד ןרעדיײלק ענעצלעפ
 ה"כ םעד ןיא לָאמ ךס ַא טגײלעגסיוא יב, טרָאװ סָאד ןיא ,?ייעב , יזזַא *

 ,בנג ביד םבנ 9 ,לדײמ 6 - ,ןעגנירּפש ?

 ,ןעלכיק 1 ,(ןײז למ) ןשידײ םײּב (טכיל) ןצרעק יד ;ןצרעקישדוי== 0

 לןירעטַאװק--6010816 עשינעילַאטיא סָאד ןייז סָאד לָאז 7

 .סיֹורָאפ ךיז ןקורסױרַא--ריסנַאװַא 1 ,ךָארּפש ַא ןגָאז 2 ,רעהַא עלַא ךיז ןפצלש

 ,טייו 6
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 ,ןבערטש ןיא רדיוו טינ טשלוז ינוא,ש:ןָא ךיז טּבײה 883 ;טלעפ 82 טאלּב

 לאומ ש טגאז וזא ,!רעביג ןוא ריד ךיא גאז שד בעל יולש טימ ריא טרעװ אז

 ."רעּביירש רעד יול

 .יא !רּבחמ) רעּבײרש םעד ןופ ןעמָאנ םעד ךיז רַאפ ָאולַא ןּבָאה רימ

 ןגעוו ןעקנַאדעג ןעײג 284 יז ןופ ;סײװ זיא 183 טײז .(?רעבײרשרעּב

 ןושלה הוּב ןָא ךיז ןבײה סָאװ ,טיוט

 ידיל אב הֹּתֹא יאו םירבד השלשב לכתסה רמוא לאללהמ ןב הביקעט

 .ןבירש ןוב שװװטע ה"יא ףיא ליוו אד ."הריבע

 וז אײלרא אײרד ןא קנעדג ,ןדניו ןבירשג הימ םירפס ןרזנוא ןיא

 וד ןיהואו ןוא טלעװ רעד וצ ןמוק טשיב וד ןנאוו ןוב .ןדנוז וצ טינ וטשמוק

 ןבעג טשרעװ וד םעװ ראב 'נוא .טלעװ ןענעי ) ינעג ןיא ןעג טשרעוו

 . "יאטנוזיג ליז רניד טשיא שדיוטשקנעדיג .יטניק ינוא טּפשנכעֶר

 ףיא זָאלסױא רעד .טיוט ןגעװ ןעקנַאדעג ענױזַא ןעייג 01 יז זיּב

 לאוו ןאק שד ,טכערנוא טנמינ ?טיוט ינֹוא קיטפהראוו טשיא 'תי טוגח

 ךיז רטגיה ןמױדיא לז םוראד .טכענק ןיז ףרודגדלא םחנמ ןנעק רד

 שד טוט רד טשיא שד טצעל שד .ןצרעש טינ לוז יגוא ןקנעדיג ךיז רוב ינוא

 ײקל "ה"ב ך"ס"ר בא יד 'ב םוי ,ןצרעה םנייז וצ ןבעג קידנבעל רעד לו

 :ץג ןבירשעג יא דײבתּכ רעד ןעװ ,רָאלק טרעװ טייז ןייא ןופ ָאולַא

 טױט ןגעוו ןעקנַאדעג יד זַא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא (1804--ד"סר) ןרָאװ

 ןענעק רימ סָאװ רּבחמ ַא זיא טָאד קרעװ ַא ספ רָאדנעדלָא ם חנמ ןענייז

 ןייטשנעװעל .ל עכלעוו ,רעדיל עשיערּבעה ןוא עשידיי גנולמַאז ַא ןופ (| :םיא

 ןט70 םוצ טפירשלעויש ןיא טּפירקסונַאמ רענעכנימ ַא ןופ טריקילּבופ טָאה

 טניפעג סָאװ ,רוזחמ ןשידיי ַא ןופ (2 ;??רעמייהסערליה ר"ד סעד גַאטסטרוּבעג

 יג ַא טיג ,820--827  ,ח טוילוגרַאמ גָאלַאטַאק) ףםועוומ ןשיטירּב ןיא ךיז

 חר "קל "ה"בק :ױזַא סיוא ךיז טזָאל ןוא (די:בתּכ םעד ןופ גנוּבײרשַאב עיונ

 'תש ןיילנח תרמ הרקיהל ירטש"יימ הפ יתבתכ י"שה תרועּב ד"סר ןויס ח"ר |

 ,"ףרודנרלא םחנמ וללחה תוחילסה

 .סירעטקַארַאכ רעד וצ לַאירעטַאמ רעיינ ןעמוקעגוצ ָאולַא ודנוא זיא ָאד

 לטעטש ַא) ערטסעמ ןיא 1804 טּבעלעג טָאה סָאװ ,ףרָאדנעדלָא םחנמ ןופ קיט

 ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רעּביירשרעּביא ןַא םינּפַא ןעועג ויא ןוא (עיצענעװ ןּבעל

 ,ירעלעטשטפירש טיפ ןעמונרַאפ ןיילַא ןטונימ עיירפ

 .} עיגָאלָאטנַא סניסַאּב ןיא ןגוצסיוא * .טוט==-* .העידי ? ,טײקשלַאפ ןָא :טשּפ רעטשרע ?

 .ערטסעמ ==*
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 רעװעקָארק ַא טימ טנעקַאּב :לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא ךיז ןּבָאה רימ
 :ףיש ןופ גנוצעזרעּביא רעשידיי ןייז וצ טרָאװרָאפ םעד ןיא זיא סָאװ ,ןדיי
 ףעלכיב יד טָאד טנעיײל ןעמ טָאװרַאפ ,םלוע ןפיוא סעּכ טימ סױרַא םירישה
 עמורפ יד ןיא ןקוקוצנײרַא טָאטשנָא טנַארּבעדליה ןוא ןרעּב ןוֿפ ךירטיד ןגעוו
 זיא ,1579 ןבירשעג טָאה סָאװ ,סעקלוס קחצי 'ר רעד טָא ,רעכיּב עכעלטעג
 טימ ןעמוקעג ןיא סָאװ ,רעקיצנײא רעד טיג ןוא רעטשרע רעד טינ ןעװעג
 ןענעגענַאּב ,1544 ןיא ,רעירפ רָאי 58 טימ ךָאנ ,רענעייל םוצ עיזנעטערּפ ַאזַא
 .שמוח רעשידי רעצנַאטסנָאק רעד וצ טרָאװרָאפ םעד ןיא הנעט יד ימ
 ןעיורפ סָאװ ,טרָאד רימ ןענעייל ,הלעמ יד ךָאנ טָאה רפס רעדח .גנוצעזרעּביא
 ןבײרטרַאֿפ ןוא שטייט ןענעייל טוג עלַא ללכּב ךָאד ןענעק עכלעוו ,ךעלדיימ ןוא
 :ליה ןרעּב ןופ ךירטיד יוו רעכיּפ עשיהַאנ טימ טײצ יד רעּבָא
 עטכַארטעגסױא ןוא ןגיל זיא ץלַא ואװ ,ןכיילג סָאד ןוא טגַארּבעד
 ןגינעגרַאפ ןּבָאה ןענעק ןלעװ ךעלדיימ ןוא ןעיורפ עקיּבלעז יד זַא -- ,ןכַאז
 .""תמא רערָאלק רערעטױל רעד רָאנ טייטש סע ואוו ,שמוח םעד ןופ

 רעד ןיא דיר עזנורב עּבלעז יד רעדיװ רימ ןרעה םורַא רָאי ַא ןיא

 1545 עיצענעװ ןיא סױרַא זיא סָאװ ,שידיי ףיוא םיליהּת ןֹופ גנוצעזרעּביא
 (ךיז רע טּביירש דנייק לידײא וייליגרוק) דניקלדַא ָאילעגרָאק רעּבעגסױרַא רעד
 ,םירפס עשיערּבעה ןּבעגסױרַא טיפ ןעמונרַאפ ךס ַא טַאהעג םעדרַאפ ךיז טָאה
 :רָאקװ :םיליהת ןשידיי םוצ טרָאװכָאנ ןייז ןיא םעד ןגעוו טנָאמרעד רע ןוא
 ,רייר ענייז ןצעורעּביא ןלָאז רימ ןעוו ,םיא ןופ רימ ןרעה ,דניקלדַא ָאילעג

 .58--94 7 עו 1

 ילא ךוד יד ןאיורו קנוי 'נוא ןאיורו יד זד טאוג וצ אד ףפס זד ךיוא זיא זע, *
 ךירטיד זא ןרכיוב ןטכערוט ןיא ןביירט רו טליצ ריא רבא 'נוא ןניק ןאיל שטיוס לאוו ךילקניימג
 גניד יטכידרע 'גוא ןגול ןאד ןרדנא || טיונ ךוד יד ןכײלג רעד ינֹוא טנארבדליה ןרעב ןוב
 ףוד זד ןגױמ ןבאה לײװצרוק ריא שמוח םזיד ןיא ןאיורו קגוי 'גוא ןאיורו לגיבלעז יד זד ןײז
 ,"טיהראוה יראלק ירטלול איד ןאד זיא זרדגא |!| טיוג
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 ףיוא ,עטַאטיצ רעטכַארּבעג טשרָאקָא רעד טימ ןָאטעג סָאד ןּבָאה רימ יװ ױזַא

 עמורפ רַאפ סָאד טּבײרש דניקלדַא ָאילענרָאק -- ,ךַארּפש רעקיטנייה רעזדנוא

 יןענרעל וצ טייצ ןייק טַאהעג טינ ןּבָאה סָאװ םיטַאּבעלַאּב יד רַאפ ןוא ןעיורפ

 םירפס עסיורג ןוא ערעייט ךס ַא ןּבעגעגסױרַא ךיא ּבָאה ןרָאי עגנוי עניימ ןיא

 *סױרַא ןעק ןעמ יװ ,סיילפ ןצנַאג ןיימ טימ םעד ןיא ןָאטעגנײרַא ךיז ּבָאה ןוא

 ךיא ואװ ןוא קורד טגרעּבמָאּב ןיא טקורדעג ןענייז סָאװ םירפס עלַא ןופ ןעז

 יעג טלַא ןיּב ךיא זַא ,רעטציא .ףוס םוצ רעדָא ּבײהנָא םוצ טעמתחעג ןיּב

 עמורפ יד רַאפ ןָאטעג טשינרָאג ּבָאה ךיא זַא ,טכַארטַאּב ךיז ךיא ּבָאה ,ןרָאװ

 וצ טײצ ן"ק טַאהעג טינ ןּבָאה סָאװ ,םיטַאּבעלַאּב ענעי רַאפ ןוא ןעיורפ

 יז ןטלָאװ ןגעווטסעדנופ ןוא ,רעטעּפש רעדָא ןרָאי עגנוי ערעייז ןיא ןעגרעל

 ןענעײל טימ בוטאםוי רעדָא תּבש םוא טייצ רעייז ןּביײרטרַאפ וצ ןעוועג ןרעג

 ןגעוו רעדָא ןרעּב ןופ ךירטיד ןגעוו טינ ןוא תועומש עכעלטעג

 ןטלָאװ סָאװ ,ןגעווטרעייז ןופ טָא .ללדיימ רענייש רעד ןופ ץילג סעד

 סָאװ םירפס קיניװ טניפעג ןעמ רָאנ ,טרָאװ סטָאג ןענעייל ֹוצ ןעװעג ןרעג

 קעװַא ךיא ןיּב ,טשטיײטרַאפ טוג ןייז ןלָאז ןוא שטייט ןיא ןּבירשעג ןייז ןלָאו

 .טע ןשטײט רימ לָאז רע ,טכַאמעגּפָא םיא טימ ןּבָאה ןוא רֹוחֹּב הילא 'ר וצ

 י ,גםיליהת םעד ץלַא יו רעירפ ןוא ,םירפס עכעל

 רעניד רעדװ ,שערּב ביל טדער 1593 לעזַאּב עּבַאגסיוא:שמוח רעד ןיא

 .רַאפ טינ לָאז ןעמ ,םעד ןגעװ רעדיװ ,"רעּבייו עמורפ ןוא עקיטכיצ עלַא ןופ

 ןיא ןוא ,"ןײז טײהרַאנ ידח רעכיב עשטיײט ערעדנַא ףיוא טייצ ןייק ןריל

 ינָאק יד סױרַא לָאמַאכָאנ טמיװש ,1602 לעזַאּב ,ךוּב.השעמ םוצ המדקה רעד

 ַאמ ןּביל ריא םורדח :ןטנַארּבעדליה ןוא ןכירטיד ןגעק גנוקידלושַאּב עטערק

 ,ןעױהַאּב ןענירד ריא טרעװ ָאז ,סױרַאד טפָא יא טנעייל ,ןעיורפ ןוא ןענ

 ןרעּב ןופ ךירטיד ןופ ןוא ?ןעיק ןופ רעכיּב || טעד סיוא ןענעייל וצ טיג ןֹוא

 טײצ ןבאה טינ אד יד 'התב ילעב יכילטיא רוב 'נוא תורוחב ןמורו יד רוב ,,,, }1

 לריא} ןרעג יז ןטלאו {ןגעװטסעדנופ} רטכונעד ךיִג טנגי רריא ןיא ןנרעל וצ {!| טאהיג

 טינ ינֹוא תועומש יכילטיוג ןאײל טימ בוט םוי |!} םא ןא רדוא תבש |!| םא ןא ןביירט רו טייצ

 רַאלּפמעזקע םעד טול ריטיצ ךיא -- "..קיולג ןניוש רעד ןוב רדוא ןרעב ןוב ךירטיט ןוב

 ,לטעלב עטצעל עקיזָאד סָאד טלעפ רַאלּפמעזקע רעדרָאפסקָא ןיא ;םועזומ ןשיטירב ןופ

 ,ערָאװ ("שקלוס; ךיזשטבײרש רע) טעסעק לוס קח צי ךיא גנערב ןגעװ תומילש ןופ

 יד) יז ןכער יאדוב םורד ;2ב 'ז ,1870 עקָארק ,םירישה.ריש ,רעכיּפ עקידניז יד ןגעק גנוג

 ןופ גָאט ןַײז רע שאװ שטײד ףיוא טבײרש אד רעד 'תופיצח ןײא רו םנײק שע {םינּבר

 ישטייד יכלצז 'טוג {!}ןגיטעמלא ןעד ביל זיא שע ךיא ביולג ךא 'טאה טנרעליג ןיּבר| 'ר םנייז

 |!) טנרבליה ןוא ןירעב| ןופ ךירטיד טיִנ הבא 'ךילטעג 'נוא ץונ ןַײז אד יד ןבײרש וצ רכיב

 ןבאה יד .ןנענ וצ שײװ טינ ךיא ןזד| ליו ןייז ןגיזאד רעד יךילטע טיג 'גוא לא ןרדנא יד 'נוא

 | "..ןגנערב רפ טימ} רד טײצ ריא יד דניז שיװינ

 .שידי ןיא םילשמ ןופ ךוב ַא--ךוּפיוק ,יק יד ןופ ךוּב סָאד ? ,טנױַאהַאּב *
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 ,השעמ סָאד ."ןעיימ ןוט טינ ךייא יךַא ריא טלָאז טנַארּבעדליה רעטסניימ ןוא;
 ַא ,י"רעכעלטעגח ַא זיא טלַאהניא רעד :סימָארּפמָאק ַא רעּבָא ןיוש זיא אפוג ךוּב

 עשינבר יד סָאװ ,החנה ַא זיא םרָאפ עשיטסירטע לצ ב יד רַאנ ,רעמורפ
 ?ןסערעטניא עכעלטלעוו סמלוע םעד טכַאמעג טָאה טלעוװ

 :טע בילוצ ףעלריפסיױוא טכַארּבעג דיר עשימעלָאּפ עלַא יד ןּבָאה רימ

 =לַא רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ עקיטלַאװג יד ָאד רימ ןעעז סנטשרע ,ןכַאז עכעל

 ,ןטפירש עכעלטלעװ ענעי ןופ לעיצעּפס ןוא ללכּב רוטַארעטיל רעשידיי רעט
 ןופ ,עקָארק ןופ :זדלַאה ןיא ןיּב ַא יװ עמורפ יד ייּב ןעוועג ןענייז סָאװ

 :רעװ:גָאלק עקיּבלעז יד ץלַא רימ ןרעה לעזַאּב ןופ ,עיצענעוו ןופ ,ץנַאטסנָאק

 טלָאמעי ךיז ןּבָאה ןשטנעמ עניילק רָאנ טינ זַא ,ָאד רימ ןעעז סנטייווצ ,רעט

 טדער סָאװ סעקלוס קחצי רענעי יװ) רעכיב עשידי ןּביירש טימ טקיטפעשַאצ

 הילא 'ר יװ רעטנרעלעג רעסיורג ַאזַא ךיוא רָאנ ,(תווינע ַאזַא טימ ךיז ןגעוו

 ,םיליהּת ןופ גנוצעזרעביא עשידיי ַא ןכַאמ וצ ןעוועג ןרעג זיא רוחַּב

 ןיא רעּבָא ןקעטש עינָאריא עתמא יד ןוא סערעטניא רעטסערג רעד

 .םיליהּת ןופ גנוצעזרעּביא עשידיי ַא ןלעטשַאּב :רעטרעװ סדניקלדַא ַָאילעגרַאק

 ןעגנַאגעג רע ןיא רוטַארעטיל "עשירַאנש עטײשרַאפ יד ןפמעקַאּב וצ ףיוא

 מרא רעטיײװצ ַא יא סע רעװ יה רעמ טָאה סָאװ ,ןַאמ םענעי וצ דָארג

 הילא 'ר לײװ ,רעכיּב עכעלטלעװ יד ֹוצ טפַאשּביל ַא םלֹוע םייב טקעװעג

 .רַאפ רעד ןוא קודקד ןשיערבעה ןופ רענעק ַא וױלב טיג ןעװעג ןיא רוחּפ

 זיא יצ) ךיוא רָאנ ,שדוקיןװשל ףיוא קרעװ עכעלטפַאשנסיװ ייר ַא ןופ רעסַאפ

 פַאפרַאפ רעד (;טסואועג ןכָאה טיג סָאד לָאז דניקלדַא ָאילעגרַאק זַא ,ךעלגימ

 .ךיוא 1
 טיול) גײלסיוא םענרעדָאמ ןיא ךיא ביג ףךוב:השעמ ןופ תורוש יד -- ,ןּבָאה האנה *

 ,טגַאה רעד יב לָאניגירָא םעד טיג ּבָאה ךיא תמחמ ,(ןענַאמלוש
 / רָאנ טינ םגה ,ךוּבתשעמ ןגעװ טעּברא עסױרג יד טיג ךָאנ רימ ןּבָאה רעדייל 3

 יד ןופ טגייא רַאפ סע ןטלַאה עטגרעלעג עשיטסיַאדוי יד ךיוא רָאנ ,רעשרָאפ ער עזצנוא

 ַא .טייצ עייג ּבײהנָא ןוא רעטלעלטימ ףוס ןדיי יב ןשינעעשעג עשירָארעטיל עטסקיטכיוו

 ;(244 ימוג ווָאכָארָאב) 1864 םועּפַארעס ןיא ש"ש ןגעגעג טָאה קיטירק;םירוקמ ַא ןופ הלחתה

 רוציקכ ;488-- 385 יז םיױּבנירג טכַארבעג טָאה (עגַאגסױא רעטשרע רעד ןופ טינ) ןגוצסיוא

 שוב ,השעמ םעד ןופ סעמעט ;114--113 1 לימ"דיי ,ףיטש .ג קרעוװ סָאד טריזירעטקַארַאב

 142 '/ ןאמָאר ןשידיײשטלַא ןגעו ,קירע .מ ,ו"א 821 יז ןאמצייל:קרעטש ןָא ןריר זיירק

 ןיא ךוב:השעמ ןגעװ קימעלָאּפ א .88--86 '/ ךובױדנַאל ןיא קרעטש .וװ ?פָארּפ ןוא ווחא

 גרעבגיצ 7 ,6 'םוב) רעּפיש .י ןשיווצ "רעטעל עשירַארעטיל} יד ןיא ןרָאװעג טריפעג

 םירק ַא ןרָאי ןופ ןוש טיירג רעטסַאג .מ ר"ד -- .(6160 'מונ) קירע .מ ןוא 181 "מוב)

 עצנַאג סָאד טָאה רע ןַא ,טלייצרעד ךױא רימ טָאה רע ;ךוּב:השעמ םעד ןופ עבַאגסױא עשיט

 ,טפירקסונַאמ ןיא ךָאנ טגיל'ס רָאנ ,שילגנע ןיא טצעזעגרעביא ךובמהשעמ
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 ףתמא רעד ןיא ךָאד טסייה סָאד ."השעמ:עּבָאבז רעטסואװַאּב רעד ןופ רעס

 | וי !רעװרַאס ַא רַאפ ץַאק יד טכַאמעג

 טשרָאקָא ָאד סָאדּבָאה ךיא יו ױזַא ?השעמ-עּבָאּבח סיוא טּפָא רימ ןגייל טגייה

 טעװ ,טײטַאּב סָאד סָאװ רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי ַא ייּב טגערפ ןוא ,ןּבירשעגנָא

 עשירַאג ַא ,טלײצרעד טָאה עּבָאּב יד סָאװ השעמ ַאװ :ןרעפטנע ךייא רע

 סָאד ךיז טָאה לָאמַא ,שרעדנַא סעפע טניימעג סָאד טָאה לָאמַא רעּבָא ."השעמ

 :עטכישעג יד ןעװעג זיאיס ןוא ,ךוּב(:עװָאּב):אבּב רָאנ ,השעמ:עּבַאב טינ ןפורעג

 טָאה סָאװ ,(עֹװָאב) אבב רעטיר ןקיטכרָאפסטָאג ןוא םענייש ,ןגולק םעד ןופ

 ףיז טָאה רע ןענַאװ זיִּב ,ןשינעגעגַאּב עזייב רעטרעדנוה ןייטשוצסיוא טַאהעג

 עכלעזַא ןעװעג ןענייז ענייז ןעגנוּבעלרעּביא יד .ךרד ַא ףױא ןגָאלשעגּפױרַא

 ףימ לייצרעדח ,ןטייווצ םעד ןגָאז טלָאװעג טָאה רענייא ןעוו זַא ,עשילרעטסיוא

 לייצרעדח ! ןגָאז רעסעּב רע טגעלפ ,"ןגיולפעג טינ ןגיוטשעג טינ השעמ ןייק טיג

 לײװ ;"השעמ:אבּב ןייק טינ רימ לייצרעדח ,"ןאבּב טימ השעמ ןייק טיג רימ

 םעד ןגעװ עטכישעג ענעי סָאװ ,ןדיי ןשיװצ רענייא ןייק ןעוועג טינ זיא סע

 =אבּב קורדסױא רעד ךיז טָאה רעטעּפש .,דמערפ ןייז םיא לָאז אבּב רעטיר

  =ָג רעטיר םעד ןופ ןעמָאנ טעד טָאה ןעמ סָאװרַאפ ,טסײװ טָאג ןייא) השעמ

 טָאה ,ױזַא .ָאי ןיוש דלַאּביװ רָאנ ;רעגייטש ןשיערּבעה ַא ףיוא ןּביירש טפרַאד

 :טמַאמעג ךױא ב םעד ןופ ןוא ,ןענעייל ֹוצ סָאד יװ טסואוועג טינ םלֹוע רעד |

 טָאה עּבָאּב יד לי ,"עּבָאּבז ףירגַאּב ןטימ טשימעגסיוא (לטניּפ ַא טימ ּב ַא

 ףעלקינײא יד סָאװ תוישעמ ןלייצרעד וצ טײקכַאװש ַאזַא ךיוא ךעּבענ ךָאד

 .קורדסיוא רעקיטציא רעזדנוא ןרָאװעג ןריוּבעג סָאד זיא ױזַא ןוא ,טינ ןּביילג

 ךַא ןטלַאהעגסױא טָאה סָאװ ,"השעמפעבַאּבצ רעד טָא ןופ רּבחמ רעד

 ךיא ,רָאי טרעדנוהריפ יװ רעמ ןופ ףױלרַאֿפ ןיא טײקרעלוּפָאּפ ןופ ןעמַאזקע

 סָאװ ,ױל הילא יר רעטנרעלעג רעסיורג רעד יװ רערעדנַא ןייק טינ ןעוועג

 טרָאד ןרעװ לָאז רֶע ,טגײלעגרָאפ םיא טָאה טעטיסרעווינוא רעזירַאּפ רעד

 !שיערּבעה ןופ רָאסעּפָארּפ

 +} טימ ךיז לָאז ןעמ ,טרעװ ןענייז קרעװ ןייז ייס ןוא ןַאמ רעד ייס

 .גרעטנעעג ןענעקַאּב

 טָאטשיײנ לטעטש ןיילק ַא ןופ ,דנַאלשטייד ןופ טמַאטשעג טָאה רוחּב הילא

 ןריּבעג רע זיא טרָאד ;גרעּבנרינ ןופ טייװ טינ ((אא04848406 המ 66 81808)

 +88---/2 'ז ןעלּפַאטש ילגפ קרעוו עשיגָאלָאליפ;שידיי יד ןוא עיפַארגָאיב רעד וצ 1

 ,ךוּבעאבּכ םוצ ריעניײרַא ןַא ךיוא יו ,רוחּב הילא ןופ עיפַארגָאיּפ ַא ןבעגעג טָאה קירע .מ

 ןשידיי;טלא ןגעווע ןייז ןיא (1767 גָארּפ ןוא 1861 םַאדרעטסמא טיול) ןגוצסיוא ןוא טלַאהניא

 שעהעג יד טימ ןפיטש .נ ךרוד טקורדעגּפָא זיִא "לידבמהג סרוחּב הילא .89---65 'ז "ןַאמָאר

 ףעד ןגעוו ,טעלפמַאּפ רעטייוצ רעד ,;{38--.180 יז { טפיושטייצ ןיא םישוריפ עקיר

 +לגפ ;178--177 '/ אפוג טרָאד ןקירע .מ ךרוד טלדנַאהַאב טרעװ ,עיצענעו ןיא הפרש

 .144 -- 142 * ןּבױא
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 ןיק ןעמוקעג ירפ זיא רע .ןיז 0 ןופ רעטסגני רעד ,1400 ןיא ןרָאװעג

 סָאד ןוא ,(החּפשמ רעצנַאג רעד טימ רעדָא ןײלַא יצ ,טינ ןסײװ רימ) עילַאטיא

 ןעװעג ךיוא זיא רענייז רעטַאפ רעד .טײטַאב ןסיורג ַא םיא רַאפ טַאהעג טָאה

 ?םעה ןופ שינעטנעק יד רעּבָא ;טנרעלעג םיא טימ ןײלַא טָאה ןוא ןדמל ַא

 עק יד ;עסױרג ןײק טינ ןעװװעג ןדי עשטייד יב ןטייצ ענעי ןיא ןיא שיער

 ןענרעל ןעמונעג ךיז טָאה הילא ןוא ,עילַאטיא ןיא ןעוװעג עלַא ןענייז רענ

 ַא יװ עיצענעװ ןיא ןיוש םיא רימ ןעניפעג רָאי 27 ןופ רעטלע ןיא ,ייז יי

 עטסערג יד ,ןּבעל ץנַאג ןייז ןּבילבעג ןיוש רע זיא טָאד ןוא ,שֵלערּבעה ןופ רערעל

 ןענייז דנַאלשטײד ןיא ןרָאסעפָארּפ עכעלטסירק יד ןשיװצ רענעק:שיערּבעה

 רעשלערּבעה ןגעװ קרעװ ךס ַא ןבירשעגנָא טָאה רע .םידימלת ענייז ןעוועג

 ,ייז ןוא ,שימַארַא ןופ ןוא שיערּבעה ןופ רעכיּברעטרעװ ךיוא ,קיטַאמַארג

 שיערּבעה ןיא טקורדעגּפָא ןוא ןײטַאל ףיוא טצעזעגרעביא סָאד ןּבָאה ,ןשטייד

 םעד ןיא םױר ןיא ןסעועגּפָא רע ןיא רָאי ןצפופ .ןעמַאװצ ןײטַאל ןוא

 טָאה לַאנידרַאק רעד .ָאברעטיװ ָאידישזדע לַאנידרַאק ןטמירַאּב םעד ןופ ןיוה

 םירפס:הלפק יד ןרידוטש טלָאװעג רע טָאה ,הלּבק טימ טריסערעטניא ךיז

 ןּבָאה ןדיי .שיערבעה ןהילא 'ר ייּב ךיז טנרעלעג רעּבירעד ןוא לַאניגירָא ןיא

 טימ ױזַא ךיז טרבח סָאװ דמולמ ןסױורג םעד ףױא םורק לסיּב ַא טקוקעג

 רעּבָא ,טמיטשעג ךעלטסירק זיא רע זַא ,ןעװעג דשוח םיא טָאה ןעמ ;ןטסירק

 טַאהעג וליפַא טָאה רע זַא ,קרעװ ענייז ןופ ןסייוו רימ ,קיטכיר טיג זיא סָאד

 ןעוועג יא רע טינרעמ ;הנומא רעכעלטסירק רעד וצ גנולצַאּב עוויטַאגעג ַא

 ,טייצ ןייז ןופ ןדי יד יװ שטנעמ רערעיירפ ַא

 ןּפוקסיּב ןוא ןרָאדַאסַאּבמָא סָאװ ,רעטנרעלעג רעסיורג רעד סָא זיא

 טמעשעג טינ ךיז טָאה ,טקעּפסער טימ םיא ןגעוו ןבירשעג ןוא טדערעג ןּבָאה

 טָאה טײהרענעטלַאהַאּב טיג ןוא ,ןַארּפשסקלַאפ רעד ןיא ןענַאמָאר ןּביירש וצ

 .ןעמָאנ ןלוֿפ ןייז טימ ךיז ןּבירשעגרעטנוא ,ןּפָא ץנַאג רָאנ ,ןוטעג סָאד רע

 ףוס ןויב ןּבילּבעג סָאד ויא ןוא קלָאפ ןופ שטנעמ ַא ןעװעג ןיא רע לײװ

 ,ךַארּפש רעכעלמיטסקלָאפײטכע רעטנכיײצעגסױא ןייז טימ יא ןּבעל ןײז ןופ

 שגײרַא ןוא פיר רעטעּביז רעד ןיא םענעי ןגָאװצנײרַא טפַאשּביל ןייז טימ יא

 ןגױא יד ןיא רעטצניפ טרעװ סע ןכלעוו ןופ לטרעוו טרעפעפעג ַא ןפרַאװּוצ

 י

 טסַאפרַאפ טָאה הילא בר סָאװ ךַאז עקיצנייא יד טינ זיא ךוביאבג סָאד

 ןרָאװעג ןּבירשעג זיא סָאװ ,טּפירקסונַאמ ַא דרָאפטץָא ןיא ןַארַאפ .,ישידיי ןיא

 םיגהנמ :בוט לֹּכ ןופ ָאד ויא ןטרָאד .טרעדנוהרָאי ןט16 ןטימ ןיא עיצענעוו ןיא

 ;ןעמַארג ןיא ןּבירשעג םיניד עשרעּבייװ ,רָאי ץנַאג ַא ןריפ ךיז לָאז ןעמ יװ

 קידנעטשלופ טיג ןענייז 76 יז ןעלּפַאטש ןיא קרעוו עשידיי טהילא ןגעוו ןצַאז יד 1

 .ןרעוו טכיררַאֿפ ןפױַאד ןוא
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 ךָאנ ןוא רעסערג זיא יז ןופ רעװ ,ךיז ןגירק רעסַאװ ןוא ןייוו ואו דיל ַא

 .עג טָאה סָאד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד טפירשפיוא ןַא ןופ ,ןכַאז ענעדיישרַאפ

 ואו טפעה ַא טַאהעג טָאה רע ,קיטנעק ;ןועמש ןּב ןמלק רעּב רענייא ןּבירש

 2ביל ייווא טימ) טריסערעטניא םיא טָאה סע סָאװ ץלַא ןביירשרַאפ טגעלפ רע

 ,סמרָאװ ןיא ךילַאװ קיזייא ןוא עישערּב ןיא יכדרמ רֹּב השמ ,עכלעזַא רעבָאה

 ןעועג ןבײרשרעביא זיא רשפא ןוא ,(רעירפ טנעקַאּב ןיוש ךיז רימ ןּבָאה

 טּפירקסונַאמ םעד ןיא ,ןּבעל ַא ןופרעד טכַאמעג טָאה רע ןוא עיסעּפָארּפ ןייז

 ןָא ךיז טּבייה יײז ןופ סנייא .רֹוחֹּב הילא ןופ רעדיל יײװצ ךיוא ןַארַאּפ ןענייז

 םענײמ טימ ןעגניז קינײװ ףיײא ךיא ליו ןונז :ץַאז ןװַאקישט םעד טימ

 שדוק ןיּב לידבמהע :ךיז טפור עטייווצ סָאד ;"לוק ןןטכעלש :טסייה ּסָאד) ןזייּב

 ,לליה ַא סעּפע ףיוא ןלַאפנָא עקיסייּב ,ןטעלפמַאּפ ןענייז רעדיל עדייב ."לוחל

 :טױרַא טינ סָאד ןעמ ןעק יונעג) טרסמרַאפ רעדָא טקידײלַאּב םיא טָאה סָאװ

 ןױש טָאה רענעי זַא ,יֹװַא ןײרַא רוחּב הילא םיא טגָאז רַאפרעד ןוא ,(ןעז

 ,ץלַא ָאד ויא ָאד .סָאג ןיא םינּפ ןייז ןוײװַאּב טנעקעג טינ הּפרח ןופ אמּתסמ

 רעּבָא ;םוקילּבוּפ םעד רַאפ טּפעלשעגסױרַא ןענייז רעמיצּפָאלש ןופ תודוס עלַא

 ,גטנעלַאט טימ ןוא טנעמַארעּפמעט טימ טכַאמעג זיאיס

 י"ענעיװ ןוא זירַאּפז ןעמָאנ ןטימ ,רעטקורדעג ַא ןַאמָאר ַא ךָאנ ןַארַאפ

 :ףעד רעסַאפרַאפ רעד זיא רוחּב הילא זַא ,טינ קפס ןייק ןיא סע סָאװ

 זיא ןַאמָאר רעד טניז רָאי טרעדנוהיירד יװ רעמ ןוש זיא סע רעּבָא ,ןופ

 רָאנ ,טעט ַא רַאפ סָאװ ּבילֹוצ סייװ רעװ ;ןרָאװעג טקורדעגרעּביא טינ

 ,סערעטניא ןסױרג ןייק ןפורעגסױרַא טינ ןדיי ייּב טָאה קרעװ עקיזָאד סָאד

 םוצ ךיז ןעמענ ןוא לטיּפַאק ןקידנעמוק ןויּב ןגײלּפָא רעבירעד סָאד רימָאל

 | ,ךוביאבּב

 .סנגייא ןייק סרֹוחּב הילא טיג זיא טלדנַאהַאּב ָאד ןיא סָאװ ףָאטש רעד

 ןטּפמעה וָא סיוויעּב ןופ עטכישעג יד ואוו ,דנַאלגנע ןופ רע טמַאטש ןעמַאטש

 עטכישעג יד ןיא רנַאלגנע ןֹופ ,רעטלעלטימ ןיא טּבילַאּב רעייז ןעוועג זיא

 ןעמ טָאה ָאד ,ןעמונעגסיוא קרַאטש ךיוא טָאה יז ואוו ,עילַאטיא ןיא רעּבירַא

 רע :טינש ןשינעילַאטיא םעד ףױא טכַאמעגרעּביא דלעה ןופ ןעמָאנ םעד ןיוש

 טָא .ַאנָאטנַא רָאנ ,ןטּפמעה טיג ןיוש טסייה טָאטש ןייז ןוא ,ָאווָאֹוּב ָאד טסייה

 גנוטעּברַאַאּב עשידי ןײז ןּבעגעג סָאד טָאװה רעטסומ ןשינעילַאטיא םעד ןופ

  ףיז טָאה רע זַא ,ןפָא ץנַאג ּבײהנָא םוצ סא סָאד טגָאז רע ןוא ,רוחּב הילא

 רעּבָא ,"ןעגנערב וצ שטייט ןיא ךוּב ןשינעילַאטיא) שלעוו ןייאז ןעמונעגרעטנוא

 רעטנָאמרעד ספיטש .1 תוכירֲאֹּב טלייצרעד י"ּכ ןקיטכיוו רעייז ןקיזָאד םעד ןגעװ 1
 סרוחכ הילא ןֹופ טסקעט רעד טייג רה"א ן20 יז ןופ) 188---141 '/ ,{ טפירשטייצ לקיטרַא
 ,}{{ טפירשטייצ ןיא םינּפַא ---"טמוק ףוס} טייטש לקיטרַא םייּב ,("לידבמהפ

 =םיעק ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו ,רעדיל יז ןופ רַאלפמעזקע ןטייווצ םעד ןגעוו 2
 | : | ,142--.142 יז ןּבױא עֹז ,שזדירב
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 ,שינעלעטשנײא עניילק ןײק טינ ןטײצ ענעי ןיא ןעוועג ןיוש זיא ןיײלַא סָאד

 ,טשידײרַאפ קרַאטש רָאנ ,טצעועגרעביא םתס טינ טָאה רעסַאפרַאפ רעזדנוא ןוא

 .ןעז ןלעװ רימ יװ

 ןטעלגרַאפ וצ ידּכ רשפא ,םורפ רעייז דיל סָאד ןָא ךיז טּבייה ןּבײהנָא

 ,עלטעג ןייק טינ ןוא ןַאמָאר רעײג ַא ןּבעגעגסױרַא טרעוװ ָאד סָאװ אטח םעד

 רַאפ ,עטשרע יד ,ריל םעד ןופ עפָארטס ןײא ןעגנערּב רימָאל .רפס רעכ

 יה :רעטסומ ַא

 ןּבָאל קיפייא ןעמ לָאז ןעד טָאגז

 ,ןדנוק ןעמ לָאז רעדנואוו ענייז ןוא

 ןּבָאהרעד ןוא טרעּפכַאעג זיא רע ןעוו

 .ןדנומ ןטײל עמורפ ןיא

 ןּבָא ןוא ןטנוא קיטלעװעג זיא רע

 / ,ןדנורג וצ טינ זיא ּבָאל ןייז

 ,ןדנעלופ ןאק סע רעד שטנעמ ןייק

 ןןדנע ךָאנ םורד ךָאג טָאה סע ןעװ

 :טניימ סָאד

 רע לייװ ,ןגָאזנָא ןעמ לָאז םיסנ ענייז ןוא ןביױל קיּפייא ןעמ לָאז טָאג

 .בעמ ןיא רע .ןשטנעמ עמורפ ןופ לױמ טעד ןיא ןּביוהרעד ןוא טמירעג זיא

 ןיק ָאטיג ,ןעװעטנורגרעד טינ ןעפ ןעק בױל ןײז ,ןּבױא ןוא ןטנוא קיט

 ןוא ףוס ןײק טינ טָאה סע לייװ ,ןלייצרעדסיוא ןענעק סָאד לָאז סָאװ שטנעמ

 "ָּקֹע ןייק

 קרעװ סָאד דלַאּביװ ,רערעזדנוא ֹוצ ןכילגעג ןייז טיג ןעק ךַארּפש יד

 רשפא ךָאנ ןעמ טעװ "ןדנומש ןוא "ןדנעלופל ףיוא :רָאי 400 יי טלַא זיא

 רעקיטנײיה ַא טסײװ "ףוס/ טנימ םורד זַא רעּבָא ,שטייד ןענייז יז זַא ,ןגָאז

 ?בַאעגװ ןוא "קיטלעװעגא ,רעטרעו עשידיײ:טלַא ןעגייז סָאד ,טינ ךיוא שטייד

 רעװ יד סָאװ טינרעמ ,ָאי רימ ןוא טינ אקווד שטייד א טײטשרַאֿפ יטרעּפ

 :שטײט ןטימ ,רדח ןטימ ןקעמש ײז ,שיקנערפטלַא לסיּב ַא ןיוש ןענייז רעט

 ןצינ רימ ,ן"ןּבָאל ,ןּבָאהרעד ,ןּבָאװ :רעטרעװ טרָאס רעטירד ַא ךעלדנע ,שמוח

 ןופ ףױלרַאפ ןיא ןטיּבעג ךיז טָאה ךַארּפשסױא יד ןױלּב ,ךוא טנייה יז

 ,טייצ רעד

 רעד ןופ ףירגַאּב ַא ןּבעג וצ ידּכ ,קידנעײגײברַאפ רָאנ זיא סָאד רעּבָא

 רעד וצ ךייש ויא סע סָאװ .ןבירשעג ויא קרעװ סָאד רעכלעװ ןיא ךַארּפש

 נא רָאג טיוּבעג זיא עפָארטס יד זַא ,קילצ ןטשרע ןפױא רימ ןעעז ,טרָאּפ

 ןורעפ עגנַאל 4 רימ ןּבָאה טרָאד ,ךובילאומש ןיא רעגיטש ַא רעדייא שרעד

 רעד ףױא ןקוק ןלעװ רימ ּבױא .בּבאא עמעכס רעד טול ךיז ןעמַארג סָאװ

 ,טריזיגרעדָאמ גיילסיוא 1
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 ןיולּב ןעמַארג טלָאמעי רימ ןּבָאה ,ןזרעפ-ּבלַאה 8 ףיוא יו עפָארטס-=ךוּב .לאומש
 ןופ ןטכַא ןוא ןטסקעז ןשיװצ ,טייז ןייא ןופ ןרעפ ןטרעפ ןוא ןטיײװצ ןשיװצ
 רעטעּביז ןוא רעטפניפ ,רעטירד ןוא רעטשרע רעד ןטײז רערעדנַא רעד
 רָאג רימ ןעעז ךוּביאבּב ןיא .יםעטסיסיטַארג רעד ר עסיוא ןעייטש ןרעפּבלַאה
 ןוא ,ןורעפ 8 ןופ עפָארטס יד עקַאט טײטש ַאּב ָאד ,דליב שירטעמ רעדנַא ןַא
 .ַארג יירד ןופ םעטסיס ַא ןיא טסַאפעגניײא גנערטש עלַא ןענייז יז זַא ,ןעעז רימ
 ףעד טימ ךיז טמַארג הרוש עטשרע יד טסייה סָאד ,גגּבאּבאּבא זיא עמעכס יד ,ןעמ
 ךָאנרעד ;רעטסקעז ןוא רעטרעפ רעד טימ עטייווצ יד ,רעטפניפ ןוא רעטירד
 .םַארג רעדנוזַאּב רעייז הרוש עטכַא יד ןוא עטעּביז יד ךיז ןּבָאה

 041808 רוטַארעטיל רעשלעּפָארײא רעד ןיא ךיז טפור עּפָארטט ןימ ַאזַא
 ןעמעג עלַא יד ,(818228) ןטנַאטס רעדָא (00838) עװַאטקָא םתס רעדָא ?1זמם
 טמַאטש םרָאפ.ןפָארטס יד :לַאפוצ ןייק טינ זיא סָאד ןוא ,עשינעילַאטיא ןענייז
 טדנעהעגנָא ןיא ןוא ה"י ןט14 ןיא ןעמוקעגפיוא ןיא יז ואוו ,עילַאטיא ןופ
 ָאסַאש ןוא (1288 -- 1474) ָאטסָאירַא יװ רעטכיד עסיורג עגױזַא ךרוד ןרָאװעג
 ,עפָארײא ץנַאג רעּביא טײרּפשרַאפ ךיז יז טָאה עילַאטיא ןופ ;(1863 -- 1493)
 ,עטש רע יד ןופ ענייא ןעוװעג זיא רוטַארעטיל עשידיי יד זַא ,ןייז ןָאק סע
 .ױַאַאּב ַא ןיא ןוא ןענַאמָאר ייווצ סרוחּב הילא ןיא--.ןעמונעגרעּביא טַאה סָאװ
 תוחּפא לכל ;ייּבעג:ןֿפָארטס עקיזָאד סָאד --?ןַאמָאר:סוטרַא םעד ןופ גנוטעּב
 עטריצילּפמָאק עקיזָאד יד ןיא ןשטייד יד וצ זַא ,טקַאפ רערעכיז ַא ןיא
 וצ יו רעטעּפש רָאי טרעדנוה עטוג טימ טשרע ןעגנַאגרעד םרָאפ
 5ודגוא

 םעד ןופ טצעזעגרעּביא) ןעמָאנ ןשידיי ַא ךױא טָאה עּפָארטס יד
 יַאב (ווממה יװ טקנופ) םייר ."ץעזעגײטכַא ןיא םיירח :(ןימרעט ןשינעילַאטיא
 ,םרָאפ רעשיטעָאּפ ,רעטמַארגעג ַא ןיא קרעװ ַא רָאנ ,םַארג טינ ָאד טײט
 רערעטלע רעד ןיא לָאפ ךס ַא סָאד ןעעז רימ יװ ,עפָארטס טנײמ ץעועג

 עפָארטס:ךובלאומש יד רָאט ןעמ ןזַא ,זײװַאּב רעטסעּב רעד עקַאט ןיא סָאד ןוא }
 ..ב2/ 'ו } עיגָאלָאטנַא סניסַאּב ןיא ןָאטעג ןיא סָאד יו ,ןזרעפצרוק טכַא ןיא ןטלַאּפש טינ

27 
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 ,לטיּפַאק ןטסטנעָאג םעד ןופ ףוס םוצ עז 3

 ןָאדנָאל ,4 ןהומוסיצ 04 606עו8מ +61814002410מ : (814108) סגיקטַא ,לגפ

 2רעביא ןיא ה"י ןט17 ןיא ןויװַאּב ךיז ןּבָאה ןסנַאטס עשטייד עטסירפ יד; ;255 'ז ,3

 ןרָאװעג טדנעוװעגנָא רעטעּפש םרָאפ יד זיא ןשטייד יד יי ,"שינעילַאטיא ןופ ןעגנוצעז

 :יװַא "םוס 2001201186 8482204 טריזירעטקַארַאכ טָאה רעלליש .קיריל ןיא טּפיוהרעד
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 137 טלַאהניא

 רעקױרעפטכַא ןַא ןיא ךיל ַא ָאזלַא ןה"י ןט10 ןויּב ךָאג ,ךַארּפש רעשידיי
 | ,!ןּבירשעג עפַארטס

8 

 | ,טלַאהניא םוצ ןעמענ ךיז רימ ןלעװ טציא

 ,ןָאדיװג ןעמָאנ ןטימ גָאצרעה ַא טריגער טָאה ענָאטנַא טָאטש רעד ןיא

 ןיא רע ,רעשרעה רעקידענג ַא ןוא ןַאמסגירק רעטצרַאהַאב ַא ןעװעג זיא רע

 :רַאפ ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג טלַא יא רע ןעװ רָאנ ,רוחּב ַא ןעוועג גנַאל

 ?הצע עגײז !ןײלַא ןּבילּבעג רעגנעל רע טלָאװ יֵאװלה בײװ א ךָאנ טקנעּב

 .נַארּב ןעמָאנ םעד טימ רעטכַאטיסגיניק ַא םיא רַאפ ןגילקעגסיוא ןּבָאה רעּבעג

 2עג טגייפ ןַאמ ןטלַא םעד טָאה ױ רָאנ ,עגייש ַא רעייז ןעוועג ןיא יז ,עיגָאד

 עג ןריוּבעג יא סע ןעװ ,ןעמוקַאּב טנייפ םיא יז טָאה רעמ ךָאנ ןוא ,טַאה

 רעטָאפ רעד .(עװָאּב) אבב ןּבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה ןעמ ןכלעװ ,ןוז ַא ןרָאװ

 ניס ףַארג ַא םענײז ןופ היה םוצ ןגײז ניק סָאד ןּבעגעגקעװַא טָאה

 טרָאד ןיא אבּב ,ןָאמיסנַאט סָאלש ןקיייברעד ַא ןיא טניואוועג טָאה סָאװ ,דלַאג

 יא ;ןרינרוט ןוא ןעמרעש ,ןטכעפ ןיאט קרַאטש ןרָאװעג ןוא ןסקַאװעגרעטנוא

 ףָצג ןיא) ךָאלּפ דליװ רָאג ;ןטכעש ןוא ןעגרה רע טלָאװ ןןרעדעיו ןאמרעד

 | .שןריה ןייז םיא {ןגולּפ

 יז ;ןַאמ ריא טימ ןרָאװעג רערעווש ץלַא רעטייוו סָאװ זיא ןעינָאדנַארּב

 :עג הנותח יז ןּבָאה יז סָאװ ןרעטלע עריא ןטלעשרַאפ וצ ןעוועג טיירג זיא

 .1ײרַא לָאמנײא יז טָאה .הצע ןַא ןעגיפעג ףרַאד ןעמ רעּבָא .םיא טימ טכַאט

 יא רע זַא ,טסואוועג טָאה יז סָאװ ,טרַאציר רעטיר ַא םעגייא ךיז וצ ןפורעג

 םיא ריפ ןוא ווירב םעד םעג :ֹוזַא םיא וצ טגָאזעג ןוא ,,יירטעג ןצנַאגגיא ריא

 - ןוא ןעמוק רע לָאז ,?עצנעגַאמ ןיא טריגער סָאװ ,ןָאדָאד גָאצרעה םוצ קעװַא

 רעהַא ןעמוק רע לָאז ,ןטלַא ןיימ ןופ ךימ ןזיילסיוא ןוא טָאטש יד ןעמעננייא

 ןלַאטנײרַא לָאז ןַאמ ןיימ ןַא ,יװַא ןכַאמ ןיוש לעװ ךיא ןוא ,הנחמ ןייז טימ

 יסיוא יונעג ץנַאג ןעװעג ןוירב םעד ןיא זיא ייברעד .טנעה יד ןיא םיא וצ

 .ןייז סָאד לָאז ױזַא יו ןּבירשעג

 םעד טימ (רעטעברַאַאב רעדָאו רבחמ רעד ןָא טפור ,1364 עוטנַאמ ,םיטפוש ןיא 1

 ךיז ןעמַארג סָאװ ןורעפצרוק 8 רנייהד ,עפָארטס ןימ רעדנַא ןַא "ץעזעג 0288 ןעמָאב

 רעד ןיא (גנונעכייצַאה רעלעיצעּפס א ןָא רעֶּבֶא) רימ ןענעגעגַאּב עפָארטס ַאזַא .דג דג בא בא

 עױעָאפ רעשטײד רעד ןיא ;ךופלאומש ןיא גנַאזעג סדוד ןיא ,גרוּבמַאה עזַארּפַארַאּפגרּתטאה

 סָאװ ,גנוגיימ ןיימ טױל ןיא טקיטכערַאּפמוא -."םסװ םסץתסע '0תם/ עפָארטס ַאזַא ךיז טפוײז

 יר "ץעועג טכַא, ןעמָאנ םעד טימ טלײטַאב (232/ ,} עיגָאלָאטנַא סניסַאּב ןיא) ֹווָאכָארָאּב 3

 ףעשידיי רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ יד ךיא לע טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב .עפָארטס.ךוּבלאומשי

 | | ,ךעלריפסיוא ןעלדנַאהַאּב קירטעמ

 - ,ץגיַאמ -- 8
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 =בָאעג ,קנַארק טכַאמעג עינָאדנַארּב ךיז טָאה ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא

 טגערפעג ןוא טעּב ריא וצ ןעמוקעגוצ זיא ןַאמ רעד .טצכערקעג ןוא טעצ

 שץגּפָא ךיז יז טָאה ,ןפַאש ריא רע טעװ לי יז סָאװ ץלַא :טגנַאלרַאפ יז סָאװ

 סָאד טסלָאז ןײלַא וד ןוא ,ןסע טלָאװעג ךיא טלָאװ רליוועג לקיטש ַא :ןפור

 ןוא ןטיירג ךיז טכענק ענייז ןסייהעג דלַאּב טָאה ןָאדיװג ,געיעג ןופ ןעגנערּב

 וד :טדערעג רעטײװ טָאה עינָאדנַארג רעּבָא .רעצנַאּפ ןייז ןוטנָא טלָאװעג

 ןטספרַאד רעצנַאּפ ןייק ןוא ,טכענק רָאּפ ַא גונעג !ןהמחלמ ףױא ןעד טסײג

 ,םיא ןּפעלש וצ ןייז רעווש ריד טעװ סע ;טינ ךיוא

 :ָעג רעּבָא ןיוש טָאה דלַאװ ןיא .קעװַא זיא ןוא טגלָאפעג ריא רע טָאה

 טיא טעגרהעג ,ןענָאדיװג ףיוא ןלַאּפעגנָא זיא רע ,עצנעגַאמ ןופ ןָאדָאד טרַאװ

 .ףענײק לו ,טָאטש ןיא רענלעז ענַײז טימ ןיירַא ,טכענק רָאּפ יד טימ

 ,ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעו ןוא ,אנוש ַא ףױא טכירעג טינ ךיז טָאה

 ןּבָאה רעגריּב יד ,החמש טימ ןדלַאה ןפיוא ןלַאפעגפױרַא םיא עיגָאדנַארּב זיא

 - ,טרערעגנייא ןיײלַא יז טָאה עינָאדנַארּב רעּבָא ,ןגעקטנַא ןלעטש טלָאװעג ךיז

 .ַאפ ןייז טימ דלַאּביניס זיולּב ,ןבעגעגרעטנוא ךיז ייז ןּבָאה ;טיג טניול סע זַא

 ײז יב ןעמ טָאה ןאבּב רעּבָא ,ןפױלטנַא טלָאװעג ןגָאה ןאבּב טימ ןוא עילימ

 טלדנַאהַאּב םיא טָאה ןעמ וואו ,רעטומ רעד וצ טכַארּבעג םיא ןוא ןעמונעגוצ

 .ענַאטנַא ןיא רעשרעה ןּבילּבעג זיא ןָאדָאד ,םענעגנַאפעג ַא יו

 ,ןרעה עּביל ,רעּבירעדח :רענעײל םוצ רוחּב הילא דגעוװו ַא ךיז טיג ָאד

 ןענייז ײז ףעיױרפ עטכעלש ןופ טמוק סע קילגמוא ןַא רַאּפ סָאװ ,קוק ַא טיג

 :עגסיוא רעײז ןּבײרט וצ יּבַא ,רעקיטש ףױא ןַאמ רעייז ןקַאהעצ וצ טיירג

 :טּבײרש ךלמה המלש סָאװ ,טעז .ןעיורפ יד ןופ ןעמוק ןקילגמוא עלַא ,טײקנסַאל

 ."עגייא ןייק ןענופעג טינ ןּבעל ןצנַאג ןייז ןוא יורפ עגייר ַא טכוזעג טָאה רע

 ט2

 ןעגנערּבמוא םיא ליװ אֹבּב זַא ,טמולחעג ןענָאדָאד ךיז טָאה לָאמנייא

 ּוצ ןסָאלשַאּב טָאה עינָאדנַארּב ןוא ,טַאהעג טינ ור ןײק רעמ ןיוש רע טָאה

 ןדיימוצסיוא ןּבעגעגנײא ןאבב ךיז טָאה לַאפוצ ַא ךרוד ,ןוז ריא ןעמטרַאפ

 ךיז טרענעג ,דלעפ ןיא טעשזדנָאלּבעג טָאה רע ,ןפױלטנַא וצ ןוא טױט םעד

 ןופ גערּב ןּבעל טייקדימ ןופ ןרָאװעג ןפָאלשטנַא רע ןיא ךעלדנע ןוא ,זָארג ןופ

 ;ןעזרעד םיא ןּבָאה לפיש רעיײז ףיוא ןרָאפעגיײּברַאפ ןענייז סָאװ םירחוס ,םי
 ןוא ןקידנּפָאלש ַא ןעמונעגטימ םיא יז ןּבָאה ,ןרָאװעג ןלעפעג יז זיא רע

 רע זיא ָאד ,ןרעדנַאלפ ןופ גיניק םוצ טכענקלַאטש ַא רַאפ טפיוקרַאפ ךָאגרעד

 טימ ןוא םינּפ ןטרַאצ ַא טימ ,רענייש ַא ןסקַאװעגסיױוא ןוא רָאי ייווצ ןעװעגּפָא
 יורד ןיסעצנירּפ רעד ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש רעייז ןיא רע ,ןקָאל ענעדלָאג

 .לָאמ ַא ןכַאמ ןוָאל יז לָאז רע ,רעטָאפ םייב ןטעּבעגסױוא טָאה יז .:עגַאז

 ,"הגייזורדא :טּבײרש טסקעט רעדי'}



 15) : 7 טלא הגיא

 ַא רַאפ ןאבב ןלעטשוצ היא ֹוצ לָאז ןעמ ןוא ןעיורפגנוי עריא רַאֿפ  טייצ

 יַארּבעג ןוא ענעטָאזעג ,סטוג סָאד לַא טגנַאלרעד ןעמ טָאה שיט םוצ ,רעװרַאס

 םייב ןעק סרענעש ןייק זַא ,הגשה עטנַאקַאּב יד רעדיװ) שיפ ןוא רעניה ענעט

 יד טָאה רעטכָאטסגיניק יד ענַאװרד ןוא ,((ןייז טינ ךױא שיט ןכעלגיניק

 לג ןעמעלַא ךיז טָאה סָאד זַא ,ןאבּב ףיוא טקוקעג קרַאטש ֹזַא טייצ עצנַאג

 =עמ ריא ןפיָאװעגּפָארַא ןװיּכּב וליּפֲא יז טָאה לָאמנײא ,ןגיוא יד ןיא ןפרָאװ

  ףיז יז טָאה ,ןּבייהוצפױא סָאד ידּכ ,ןגױּבעגנָא ךיז טָאה אבּב ןעװ ןוא ,רעס

 רע סָאװ םױק .שוק ַא טגנַאלרעד םיא ןוא שיט ןרעטנוא ןוָאלעגּפָארַא ךיוא

 ,השוּב ןופ ןגױא י"ד ןבייהפיוא ךָאנרעד טנעקעג טָאה

 ?ןָארּבַאקַאמ רעטיר ַא רענייא דנַאל ןטייו ַא ןופ ןעמוקעג זיא לייוורעד

 ןענאװרד ךָאנװ) ןענַאװרד ךָאנ ןעגנַאגעגסױא ויא סָאװ ,גיניק ַא ןופ ןוז ַא

 םיא טָאה גיגיק רעד ,(ךעלשידײ ץנַאג רבחמ רעד טגָאז ,"ןברַאטש זרע טלָאװ

 ןייז ןוייװַאּב לָאז רע ,רינרוט א ןגעווטנייז ןופ טכַאמעג ןוא ןעמונעגוצ ןייפ

 ,אבב רַָאנ ,ןגיזַאּב טנעקעג טינ רענײק עקַאט םיא טָאה סע .טייקשהירּב

 טימרעד טָאה ,ןקָאלּפ ןמורק ַא סעפע לַאטש ןיא ךיז ייּב טּפַאכעג טָאה סָאװ

 אבּב ןוא ;טמעשרַאפ רעײז ךיז טָאה ןָארּבַאקַאמ ?דלעה ןסיורג םעד טגיזַאּב

 סיורג ןופ ןרָאװעג ןפָאלשטנַא ןוא ץַאלּפפמַאק ןופ ןרָאװעג ןֿפָאלטנַא דלַאּב זיא

 ןוחצנ ןיז ךָאנ זיא סָאװ ,ענַאװרד ןענופעג םיא טָאה ָאד ,דלעפ ןיא טייקדימ

 =ביל טימ טקעװעגפיוא םיא טָאה יז ןוא ,םיא ןיא טּבילרַאפ רעמ ךָאנ ןרָאװעג

 ,ץײװ וצ ידכּב זיא ,ןפױלטנַא טלָאװעג ,טמעשעג ךיז טָאה אבּב ,דיר עכעל

 ביל ריא םיא רַאפ טקעדעגפיוא ז טָאה ,טײקסואימ ַאזַא טינ רָאג ןיא יז זַא

 =טַסילֲאֲעַפ א רעכעלריפסיוא ףךס ַא ןּבירשַאּב סָאד טרעװ ןַאמָאר םעד ןיא)

 ּפָא ןעד ךיז ןעמ טגָאז סניזַא ןופ :טגערפעג ןוא טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז ,(רעש

 רַאפ ןושוצניהַא ךיז ואװ טסואװעג טינ ,ןגױא יד ןזָאלעגּפָארַא טָאה אנּב

 טיג סָאד טלָאװ רוחּב הילא טימש :ןפָא ץנַאג ןצ רּבחמ רעד טיג ייּברעד ,דנַאש

 פי! ןעשעג

 .טלָאװעג רע טָאה 1

 .השעמ .סקלָאפ רעד ןופ וויטָאמ-לרעּפמולש - רעד זיאיס 2

 עבַאגסיוא רעד ןיא טייטש יױזַא ןהעשיג הוחּב הילא שע רעװ גיצניװ איװ הא, *

 ףָאנ ,1800 גָארּפ טול טיג טקורדעג טָאה סָאװ) 1661 םַאדרעטסמַא עּבַאגסיױא יד ,1000 גָארּפ

 הילא , טָאטשנָא טלעטש ןוא ןליװ ןַײז ןגעק הּבחמ םעד טריטיליּבַאטר (?ריּפַא , ןרעטלע ןַא טול

 ןשיװצ ןדיישרעטנוא עקיטסקעט עקיטכיװ ץנַאג ןַארַאפ ןעגייז ללמב---,"םירוחּב ילא , ןײרַא "רוח

 ,ןהעיג :טײטש'ס ;טסקעט סרּבחמ םוצ רעטנעעג ג ָא ר 9 זיא ןײמעגלַא ןיא .1661 ןוא 0

 רָאנ ןװ'זַאא המדקה יד טלעפ םַאדרעטסמַא ןיא ;"ןגָאז, ףיוא טריזינרעדָאמ טָאה םַאדרעטסמַא ואוו

 קורדסיוא ןשוטסירעטקַארַאכ םעד טימ ריפנײרַא רעטנַארגעג רעד לשמל) ןכַאז רעדיוװ ןַארַאפ

 עדייב טכַא ןיא ןעמענ ָאזלַא זומ ןעמ ,גָארּפ ןיא ןלעפ סָאװ ,(?שטאג איצ ט א ר ג ךרוד ,

 ףטַאװירּפ ןיא ןוא קעטָאילביּבײלַאנָאיצַאנ רעזירַאּפ רעד ןיא ,ןדיבתּכ ײװצ יד ץוחַא) ןטסקעט
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 ענייז רעװ ,טגערפעג ןוא ,ביל םיא טָאה יז זַא ,טגָאזעג םיא טָאה יז

 =טגעעג רע טָאה ,ריא ןופ ןעּפעשטּפָא טלָאװעג ךיז טָאה רע .ןענייז ןרעטלע

 ןיא שדקה ןייא ןופ םוא ךיז ןפעלש יײז ןוא רעלטעּב ןענייז יז זַא ,טרעפ

 סָאד ,ןוג ןזייװ טינ טוט טלַאטשעג ןײדש :טינ סָאד טּבײלג יז רעּבָא ,ןרעדנַא

 ןיא אכּב זַא ,רעכיז ןיא יז ."ןצירג-ןרעּבָאה ליפ ןןסעגעג=} ןסעג טסָאה וד

 =לדַא ןַא סעּפע טימ טלײװעג ךיז רעטומ ןייז טָאה אמתסמ ;םַאטש ןכױה ןופ

 | ,הלג ַא רעדָא ןַאמ

 סעומש ןכעלדנײרפ ַא ןיא טכַארּברַאפ ָאד ןּבָאה יז יװ טייצ רעד ןיא

 ןופ ןאטלוס רעד ,גנוגערפיוא רעסיורג ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא טָאטשטּפױה יד זיא

 יד ןעגניװצַאּב ליװ רע :ןדלעה טנֹווט ןעצ טימ ןעמוקעג יא עינַאליּבַאּב

 ריא ןיא זיא סָאװ ,רעפיצול ןֹוז ןײז ןעמענ טינ טעװ ענַאװרד ּבױא ,טָאטש

 ,ןרעיוא עסיױרג ,ןגיוא עסיורג :טייקסואימ עכעלקערע ַא זיא ןוז רעד ,טבילרַאפ

 "עג גיניק רעד טָאה ,גיצ א יב יװ ררָאּב ַא ןוא ןענירומ יד יװ רעציַאוװש

 טימ ןטכעש רעטסעּב יז רע טעװ ,לוײט םוצ יז ןבעג רעדייא זַא ,טרעפטנע

 גיניק רעד ןוא ,ףמַאק ַא ןּבױהעגנָא ףּכיִּת ךיז טָאה סע ,טנַאה רענעגייא ןייז

 | ,ןרָאװעג ןעגנַאפעג ןענייז ןענַארּכַאקַאמ טימ ןעמַאזוצ

 .טימ אבב ףױא ןַא ,?מוט ַאזַא ןרָאװעג טָאטש ןיא ןיֹוש זיא רעטציא

 טעװ רע זַא ,ןפורעגנָא דלַאּצ ךז טָאה אבב .טרעהרעד סָאד ןּכָאה ןענַאזורד

 :ףַאפ א ןריפ ןצ טכַארּבעג םיא טָאה ענַאװרד ןוא ,טכַאלש ןיא ןײגסױרַא

 לג ןענייז סָאװ ,עלעדנור דרעװש עטפושיכרַאֿפ ַא ןוא עלעמופ דרעפ טפושיכ

 ףרד :לַאפנשיװצ ַא ךָאנ טכַאמעג ךיז טָאה ָאד רָאנ ,רעדורּב ריא ןופ ןגילּב

 :דניירפ רעיײז יב ןעגופעג ייז טָאה ,שטנעמ רעזייּב ַא ,ןילגוא רעטעפ סענַאז

 םיא טָאה אבּב .רעטכַאטסגיניק רעד הסומ ןגָאז ןעמונעג ןוא סעומש ןכעל

 ינײא ןוא דלעפטכַאלש םוצ דרעפ:ףושיּכ ןפיוא ןגױלפעגקעװַא ,ןגָאלשעגנָא טוג

 ?בירּפש ןייא 1ינ ריא טָאװק :ךײר עכלעזַא טימ רעגירק סגיניק םעד ןטלַאהעג

 טקורדעג םינּפַא ןענײז סעּבַאגסיוא עקידרעטעפש עקַא ,(ןילרעביץרַאה ןימינב 'ה ןופ ץיוַאּפ

 ןיא ןטײקכעלטקניּפמוא עכעלטע ןטכיררַאפ ןעמ ןָאק 1660 ןופ ךמס ןפיוא - ,טַאדלעטסמַא טיול

 זיא זײרגטסקעט ףעטספרַאש רעד ,ןגוצסיוא סקירע .מ ןיא טעבנגעגנײרַא ךיז ןגָאה סָאװ ,טסקעטי

 ךײא ןאק ךיא / ןרומ ןטוג טימ ןיא טמרעװ איז, ;בױײהנָא ןפ 7 עפָארטס ןיא ןעמוקעגסיוװַא

 וצ ".,ןגארט ראו הינודנרב ןוש איד / ןראק רעד שיוא ףארב אפעמיש םעד / ןגאזיג ןימ טיג

 ךָאנ טשּפ םעד טכַאמ סָאװ ,/טלײװרעדסיא, ;שוריפ ַא (229 */) קירצ טיג *ןראק רעד .שיוא ,

 יו ,"ןרוב;, טינ ךיוא ןוא) "ןרוק :ןרומ} טינ רעטרעװמַארג יד ןעגיז ןתמא רעד ןיא ,רעברַאה

 טָאה יז/ :ַאזַא זיא טשפ רעד ןוא ,ןןדָאב ;ןדָאמ} "דוב :ןד ומ, רָאנ ,(22 1 ןעניסַאב יל

 זיא ײרעפיטש יד ןןלײצרעד טיִג ךײא ףיא ןָאק רעמ ,רעגײטש ןטוג ַא ףיוא טמערַאװעג םיִא

 רעד סיוא טכערב סע, ."ןגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ זיא עינָאדנַארּב ענייש יד ,ןרָאװצג טקעדעגפיוא

 זיא דוס רעד ;ךַארּפש רערעטלע רעד ןיא טײטַאּב (סָאפ ַא ןופ ןעמונעג זיא דליּב סָאד) "קעד

 | ,טינ לָאמניק 1 ,ןעמוקעגסיורש
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 טינ ךיז רעװ ןוא ןעמ טגָאי ןסעד--! ןעד ,יטכילפ ָאד רע :ןגָאז ןרעה טרָאוװ

 טעגרהעגסיוא ,ןרעפיצול טייטעג טָאה אבּב ."ןעמ טגָאלש ןסעד=) ןעד טרעװ

 ַא רַאפ ןענָארּבַאקַאמ טימ גיניק םעד טײרּפַאּב ןוא ליח ץנַאג סנַאטלוס םעד
 ,יורפ ןייז ןרעװ טעװ ענַאזורד זַא ,גָאװצ םעד ןעמוקַאּב רע טָאה קנַאד

 רעקיטכעג סאבּב ףױא ןגָאלק ךיז ןעמוקעג ןילגוא זיא ןגרָאמ ףיוא
 ַא סעּפע ֹוצ רעטכָאט ןיז טיג רע סָאװ ,גיניק םעד טּפָארטשעג ןוא הּפצוח
 ערעודנוא ףדמל ַא די ַא יװ טרעפטנעעג טָאה גיגיק רעד רעּבָא ,רעּפעלש
 טפליה סָאװ "ןעװ ;ןעזנָא ןרעק ַא טוג לָאז ןעמ סָאדא ,טגָאזעג ןּבָאה םימכח
 .טיג ַא שטנעמ ַא ויא טרעּבלעז רע ןעוו ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןופ סוחי רעד
 ,ןייז וצ סקוג ךיז ןסָאלשַאּב טָאה ןילגוא ,"רעטוג-

 ןעמוקעג זיא ,גיניק ןופ גנַאלרַאפ ןטױל טשרמולּכ ,טייקשלַאפ טימ
 טימ עינָאליּבַאּב ןופ ןַאטלוס םוצ ןאבּב טקישעגקעװַא ןוא רעניד ַא סגילגוא
 ,ןוז ןייד ןופ רעדרעמ רעד זיא טָא :ןענַאטשעג זיא ווירּב םעד ןיא ןוא ,ווירּב ַא
 טלָאװעג ףּכיּת ןַאטלוס רעד טָאה ךעלטגיײװעג ,טסײטשרַאפ וד יװ םיא טימ וט
 .עגנייא םיא יב ךיז טָאה עטערַאגרַאמ רעטכָאט ןייז רָאנ ;ןאבּב ןטייט ןזָאל
 רשּפא ,ןטַאנָאמ ףלעווצ ףיוא הסיפּת ןיא ןאבּב ןצעזנייא רעסעּב לָאז רע זַא ,ןטעּב
 ןייז ןטייב טלָאװעג טינ טָאה אב ,ןּבױלג ןשינַאדמחמ םעד ןעמעגנָא רע טעװ
 רעּבָא רע טָאה ;ןרָאװעג טײטעג סיוועג טלָאװ רע ןוא ,ןפוא םושּב ןּביולג
 ןפָאלטנַא רע זיא ,טייקשידלעה ַא ןזיוװַאּב ןוא לזמ טַאהעג ןטַאנָאמ ףלעווצ יד ךָאנ-
 ןוא םי ןויּב ןפָאלרעד ,ןעגנַאלש ןוא ןשידקע טימ לופ רעלעק ןפיט םעד ןופ
 גערב ןרעדנַא םעד ףיוא ףיש ַא טימ טּפַאכעגרעּביױַא ךיז

.. 

 זיב ךָאנ ויא סָאװ ,רעגײטש םעד ףױא רֹוחֹב הילא טּבײרש ָאד
 ןאבּב ןזָאל רימָאל רעטציא :תוישעמסקלָאפ ערעזדנוא ןיא ןּבילּבעגרעביא טניײה
 ןעגנַאגעג טײצ רעד רַאפ זיא סע יװ ןעגניז ךייא לעװ ךיא ןוא ,געוו ןייז ןייג
 .ןענַאװרד רעּביל רעד טימי

 ליימ עכנעמ ןרָאפ אבּב רימ ןזָאל ןוג

 ,ןגנַאל ַא געװ ?ןרעפ ןייא רָאג ןוא

 לייו יז סע יװ ןעגניז ךייא ליוװ ןוא

 ,ןעגנַאגעג רָאװ ענַאזורד ןּביל רעד טימ

 ,לייו * ,טפיולטנַא }

 רעד זיא לטיּפַאק םעד ןופ ערעדנַא בור םעד ןיא לה עטַאטיצ רעד ןיא ,סײװ .
 ,טריזינרעדָאמ .גיילסיוא

 .רוטַארעטיל ףערעטלע רעצנַאג רעד ןיא לָאמ לפיװ םוא ךיז טרעק גנַאגרעּביא רעד 8

 .|| עטכישעג-רוטַארעטיל עשידיי
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 ףןענופעג טינ ןאבּב טָאה ןוא ןענַאטשעגפױא ירפרעדניא זיא יז ןעוו

 ןַא סנילגוא טָאה דלַאּב רָאנ ;געיעג ףױא קעװַא זיא רע זַא ,טניימעג יז טָאה

 ּשעג טלטרעפעג ןענייז עקידלוש יד .גנידצלַא טגָאזעגסױא טכעגק רעיירטעגמוא

 סע ןוא ,טײצ ַא קעװַא יא סע ?ןאבּב םוא ןעמ טרעק ױזַא יװ רעּבָא .ןרָאװ

 ןיא ךיז טָאה ןַאטלוס רעד זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא ,טרעקעגמוא טינ ךיז טָאה

 הנותח יז טייג רע זַא ,ןענַאזורד טגָאזעג טָאה גיניק רעד ןוא ,ןעװעג םקונ םיא

 .הנותח יד לָאז ןעמ ,ןטעּבעגניא םיױק ךיז טָאה יז ,ןענָארּבַאקַאמ רַאֿפ ןכַאמ

 .העידי ןייק זיא ןאבּב ןופ ןוא ,קעװַא זיא רָאי סָאד .רָאי ַא ףיוא ןגײלּפָא

 ןעװ .יורפ סנָארּבַאקַאמ ןרעװ וצ ןעמיטשנייא טזומעג יז טָאה .ןעוועג טינ

 ןיא ןלַאפעגנײרַא דָארג רע ןיא ,םי םעד רעּבירַא עיגָאליּבַאּב ןופ ןיא אבּב

 טניײה זַא ,ןרָאװעג ריואועג רע זיא רעלטעּב ַא ןופ ןוא ,דנַאל סנָארּבַאקַאמ

 (ורעלטעב ַא רַאפ ןָאטעגרעּביא ךיז טָאה רע .הנותח סענַאװרד רָאפ טמוק

 שײישרַאפ טימ ,ןענַאװרד ןפורעגסױרַא ןוא ץַאלַאּפ טנַארבַאקַאמ ןיא ןײרַא

 5 רָאנ ,אבּב ןיא רע ןַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ריא רע טיג תואצמה עגעדייש

 ;טינ טּביילג

 לָאז ןכיילג טלַא טשעג ןייב סָאדװ

 ?ףענײז םעד ןרעה ןלעדײא ןעד

 גלןחל שדוק ןיּב לידבמה ,לָאװ ייא

 "!ןַעגייד םעד ןוא םינּפ ןּביל םענייז ןשיווצ

 ףיז רע טָאה ן"לופ רעסַאװ טימ ףַאשח ַא ןענַאטשעג זיא ייּברעד רעּבָא

 זַא ,ןסײהעג ריא טָאה רע .טנעקרעד םיא ױ טָאה ןַאד ןוא ,ןשַאװעגסױא

 ,םיא טימ ןפולטנַא ןוא קנַארטעגּפָאלש ַא ןענָארּבַאקַאמ ןּבעג יז לָאז טכַאנייּב

 סָאד סָאװ ,טרעדנואוועג עלַא ףךיז ןּבָאה ירפרעדניא .ןעשעג זיא יֹוזַא

  טָאה ,ןסײּבנָא ןפיוא ןטרַאװ יז טזָאל ןוא גנַאל ױזַא טפַאלש קלָאפרָאּפ עגנוי

 . ןענָארּבַאקַאמ ןענופעג ןוא רעמַאה ןוא גנַאװצ טימ ריט יד ןכָארּבעגּפױא ןעמ |

 טָאה .טעּברַא סאבב ןייז ןומ טָאד ןַא ,טּפַאכעג ךיז טָאה ןעמ .ןטשלחרַאֿפ ַא

  ײעעזרַאפ ַא סעּפע ,םענעגנַאפעג ַא טגיניק םעד יז ןגָאינָא טקישעגסױרַא ןעמ

 ײז טָאה רע .,ןוקעלּפ ןסײהעג טָאה סָאװ ,טנוה ּבלַאה שטנעמ ּבלַאה ,שינ

 ,ןדייּפ רַאפ הנּכס ַא ןעװעג ןיא'ס ןוא ,ןאבּב טימ טפמעקעג ,טגָאיעגנָא עקַאט

 ?ָעלּפ טגײלעגרָאפ טָאה יז :ןַאלּפ ַא ףױא ןלַאפעג ןיא ענַאזורד ןענַאװ זיּב

 41808 שריפ ,("הנילגמ,, ןוא *טנמגיז , יז ןסײה לַאניגירָא ןיא) *ענעלגַאמ ןוא טנומגיז, ןיא לשמל

 דלַאװ ןיא ןפָאלש ןזָאל לײװ ַא

 ,ידלַאּ רעמַאק ריא ןיא |ןעמוקעג זיא} םָאק יד ,ןבײרש םַא רעד ןופ ןלעװ ןוא

 יז ןלָעװ רימ ,

 *?טלָאטשעג סנרעה ןלדײא םעד ןכַײלג לָאז טלַאטשעג עזײּב טָאד, ;טשּפ 1

 ,0 יװ טדערעגסױװַא ךַארּפש -ערעטלע רעצנַאג ד ןיא טרעװ םלוח רעד *



 108 | טלַאהגיא

 יַאזוצ ןזָאל ךיז ןוא דנַאנַאטימ טּפַאשרעדורּב ןרעווש יז ,ןלָאז ןאבּב ןוא ןענוק

 | ,רעטייוו ןעמ

 ןייז סָאװ ,ןַאירוא ףַארג ַא םעגייא ןופ טָאלש םוצ ןעמוקעגוצ ןענייז יז

 טנעקרעד טָאה ףארג רעד .הבורק ַא סענַאװרד זיא ,סיוא ךיז טזָאל ,ּבייוו

 .עקַאט סע יז ןיא יצ ןיפערג יד טגערפעג ןוא רעטסנעפ ןופ ןענַאזורד

 טלוע ארופ ןעד יב ןיא סעװ 1 ךארּפש יז

 ,םולש ןּבעג ןייג ריא ליװ ףךיא ,ענַאזורד הבורק ןיימ

 ,ןיּב ןידיי א ךיא זא רָאװ זא ןוא

 "ןּבאנק ןענייש ןעד אבּב !ריא טימ טָאה יז

  ףָאּפ ַא ןבילבעג ןוא טּפַאשדגײרּפטסַאג ןענופעג ָאד ןּבָאה ירד יד

 ףָאג ,גירק טימ ןעמוקעג ,ןרָאװעג ריואועג םעד ןגעװ זיא ןָארּבַאקַאמ ,םישדח

 םעד טּפַאכעג רע טָאה ךָאנרעד רעּבָא .ןוטפיוא טנַאקעג טינ ךַאז ןייק טָאה רע

 ןַאירוא טָאה ןבעל ןגייא ןייז ןעװעטַאר וצ ידכּב ןוא ,שינעגנעפעג ןיא ףַארג

 ףיז יז ןּבָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא םיוק .יירד ענעי ןבעגוצסױרַא ןטָאלשַאּב

 ןעגייז יז ןוא ,רעטעררַאפ םעד טעגרהעג טָאה ןוקעלּפ ,םעד ןגעוו טסואוורעד

 יָצג טינ רעּבָא ןוש טָאה ענַאורד ,גנַאג ןשידרערעטנוא ןַא ךרוד ןפָאלטנַא

 יֹּפַא ךיז ןּבָאה ייז ,ןגָארטעג םישדח ןייג דָארג טָאה יז :ךיג ױזַא ןפיול טגָאק

 ןוקעלּפ ;גניליווצ ַא ןענואוועג ענַאזװרד טָאה ָאד ןוא ,דלַאװ ַא ןיא טלעטשעג

 ,םַאּבײה ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה
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 ײזַא יװ ,רָאמוה םענײפ ַא טימ ןוא יונעג טלייצרעד טרעוו ךָאנרעד

 :עגכרוד זיא רע .ןירעניװעג רעד רַאפ גרַאװנסע ןעגנערב סױרַא זיא ןוקעלּפ

 םיא ןּבָאה ןכַאנָאמ יד .ריטסַאנָאמ ַא ןפַארטעגנָא רע טָאה ,דלַאװ םעד ןעגנַאג

 ןופ רַאּפ ַא ,ןקָארשעגנָא טוג יז טָאה רע רָאנ ,ןּבעג טלָאװעג טינרָאג רעירפ

 ןוא רעניה :גנידצלַא ןּבעגעג ןיוש םיא יז ןּבָאװ ,רענייּב יד ןכָארּבעגנָא יז

 רעד אבּב ןוא ,דלַאװ ןיא טכַארּבעג ץלַא רע טָאה סָאד .לעמ ןוא שיפ ,זדנעג

 ןוא ןטעטשַאּפ עטֹוג טכַאמעג טָאה רע :רעכוק ַא ןרָאװעג זיא ןַאמלדייא

 .ךעלכיק עטוג ןוא סעמיצ.לפע ,ךעלּפערק ןוא זײדײלדנַאמ ,ןדָאלפ

 ןיא ענַאװרד ןענַאװ יב ,טַאנַאמ ַא דלַאװ ןיא ןעװעגּפָא ייז ןעגייז ױזַא

 ַא דלַאװ ןופ ןטײרסױרַא טעװ רע ןַא ,ןסָאלשַאּב אבּב טָאה .ךיז ֹוצ ןעמוקעג

 ןײק ןרָאפקעװַא ןוא ףיש ַא ןגירק ןענעק ײז ןלעװ ןטרָאד ;םי םעד ןוט ךוז

 טָאה רע ;ןענוקעלּפ ףױא טזָאלעגרעּביא רע טָאה רעדניק ןוא ּבייוו ,ענַאטנַא

 ףעּבָא ךיז רע טָאה .קירוצ ןייז רע טעװ טײצ געט ייווצ ןיא זַא ,טגָאזעגוצ

 ,בײל רעדליװ ַא ןסירעצ ןענוקעלפ טָאה עלייוורעד ןוא ,רעגנעל טמַאזרַאפ

 צו טימ 3
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 !וקעגמוא ךיוא זיא אבּב זַא ,טניימעג טָאה יז ,ןקָארשרעד ךיז טָאה ענַאזורז

 ײעג טָאה יז ,ןגָארט ןגיוא יד ןיהואו ,רעדניק עריא טימ ןפָאלטנַא יז זיא .ןעמ

 ריא ןיא ןרָאּפעג ויא סָאװ ,ףיש ַא גערּב םייּב ןעזרעד ןוא םי םוצ ןפָארט

 ןעו .דיומטסניד ַא רַאפ ןטָאּבעגנָא ךיז טָאה יז .ןרעדנַאלּפ ןייק ,דנַאלרעטָאפ

 ןעמ ןוא ,טנעקרעד יז רע טָאה ,ןַאטיּפַאק םוצ טכַארּבעג רעּבָא יז טָאה ןעמ

 ןענייז ןרעטלע יד ,םײהַא ןעמוקעג ןענייז יז ,דובּכ סיורג ןּבעגעגּפָא ריא טָאה

 ייזק :ײז ףױא טגָאז ענַאװרד .רעדניק יד טימ ןוא ריא טימ ןעװעג ךעלקילג

 טינ טספרַאד וד/ :גיניק רעד ּפָא ךיז טפור ."ןטינשַאּב טינ ךָאנ ןענייז

 ײז ןיא ןעמ ןוא ,"ןגרָאמ ןכַאמ ךיא לעװ הלימ.תירּב :עשפיה ַא ; ןגרָאז

 .למ עקַאט

 לייו ַא ןלעװ ןוא ןּבײלּב רעטָאּפ םעריא טימ ענַאװרד רימ ןזָאל ןונח

 5וצ ןעמוקעג רע זיא ,םי םעד ןענופעג טיג דָארג טָאה רע ."ןּביירש אֹבּב ןופ

 ,טניימעג רע טָאה .קלחרעטניה טנוקעלּפ ץֹוחַא טשיוװרעד טינ םענייק ןוא קיר

 ,העריהיח רעד ןופ ןרָאװעג ןסירעצ ךיוא ןענייז רעדניק יד טימ ענַאזורד זַא

 ןפָארטעג טָאה רע .ןעשזדנָאלּב טזָאלעג ךיז רע טָאה קיטײװ סיורג ןופ ןוא

 ליפ ןעמענפיוא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןַאמטּפױה רעגנוי ַא ואו ,טָאטש ַא ןיא

 לעּפתנ עלַא ןענייז ,(אינסכַא) "זיוהסטרעװא ַא ןיא ןײרַא זיא אבב .רעגלעז

 .ןעזסיוא ןייז ןופ ןרָאװעג

 ןאמ ןכלָאז ןייק :ךארּפש רענייא

 ;ןטײצ ןגנאל ןיא ןעזעג ךיא ּבָאה

 יןָאה רעסָארג ַא ןייז ןומ רע ,?ךעליירפ

 ;ןטיײרטש טימ ןוא ןטכעפ טימ

 ןרעּב ןופ ךירטיד ןענאטשעגפיוא רעדיוו +ייז סע ,טלאה ךיא

 ,ןרעה עקיּבלעז יד ,טנארּבעדליה רעדָא

 ןַאמטּפױה רעד זַא ,ןעזרעד רע טָאה ,טקוקעגנייא ךיז טָאה אֹבּב ןעוו

 רע ,(רע טסײה ץירט) ןוז סדלַאּביניס ,רבח ַא סנייז זיא רענלעז טּביילק סָאװ

 ןענַאטשעגוצ זיא אבּב ,ןענָאדָאד ייּב ענָאטנַא ןעמענוצּפָא ידּכ רעגיהק ףרַאדַאּב

 ןעמוקעג ןעגײז ײז ןעװ יא רע רעװ טגָאזעגסױא טינ רעּבָא ,לייח ןייז וצ

 םיא ,ןאבּב ןגיוזעג לָאמַא טָאה עכלעװ ,רעטומ טצירט טָאה ,ןָאמיסנַאס ןייק

 ,החמש עסיורג ַא ןעװעג זיא סע ,טנעקרעד

 יסיוא קרַאטש ךיז טָאה אבּב .טכַאלש ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ענָאטנַא רַאפ

 =עטַארעגנײרַא םיוק ךיז טָאה רעכלעװ .,ןענָאדָאד טדנואוורַאפ ןוא טנכייצעג

 שיק טיירג ויא ןָאדָאד זַא ,גנַאלק ַא סױרַא זיא'ס ,ןיירַא טָאטש ןיא קירוצ טעװ

 ,תמאַּב * ,טבייש 3

 ַא יװ שממ לָאמטפָא רָאנ ,יַאנגל טינ טצונעג ?ןָאה, טרעװ ךַארּפש רערעטלע רעד ןיא *

 ,ליא סע זַא / ,רוּבג :טשּפ ןטימ ,טנעמילּפמָאק
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 ךיז אנּב טָאה ,ןלייהסיוא םיא טעװ סָאװ ,רָאטקָאד םעד ןענױלַאּב וצ ךעלגינ
 ןופ לטנַאמ ןגנַאל ַא ןוא קָאר ןטױר:ךעלרַאש ַא ןיא :רָאטקָאד ַא יו ןָאטעגנָא
 םענרעדליג ַא טימ לטרַאג ןטיירּב ַא ךיז ןדנוּבעגמורַא ,ףילָאק ןכעלמעג םעד
 עכיוה ַא ּפָאק ןפיוא ןוא ,:לּפיציּפָאק ַא ןעגנַאהעג םיא זיא לסקַא ןפיוא ,סָאלש
 ַא יװ ןטײר לָאז רע ,לזייא.ליומ םענײש ַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה רע .ּבוה
 ףעטלַא ןַא ףױא רענידַאּב ַא יװ ןטירעגכָאנ םיא יא ץירט ןוא ,רָאטקָאד
 ןענייז ױזַא ,ןירומ ַא יװ ץרַאװש טרימשעגנָא רעירפ ןעמ טָאה ןצירט ;עּפַאקש
 ,עגָאטנַא ןייק ןעמוקעגנָא ייז

 ,טָאטש יד זא טייוװ זא ןגָאז ןעמ ?טרָאה ןונ

 :!ןעמוק רעװו +טצױא +רעכעלטסָאק א יו

 ,,טארקָאּפא ןוא סונעלאג ןעוו ןיימ טנעק רע

 ;ןעמורק יד ןוא ןעמָאל יד טלייה רע
 ,טאהעג טגרעלעג ינ טָאה !ענעצ:ןווע רעד

 " .,ןעמונעגנָא טָאה טצרא רעד ךיז סָאװ

 .ןפור םיא טקישעג ןוא ,םיא ןגעוו ןרָאװעג ריואוועג דלַאּב זיא עינָאדנַארּב
 רעד םינּפַא זַא ,טגָאזעג טָאה רעכלעו ,ןעגָאדָאד טימ ןײלַא ןּבילּבעג זיא רע
 ,טפמעקעג םיא טימ טָאה ןײלַא לווייט

 ןוז רעד ?טכעל זיא סעא :ךארּפש אנּב

 ?פןרָאװ זיא טדרָאמעג ךייא ןופ רעד

 ןוט טכעל רע ליוװ :גנוכאר רעטָאפ סנייז

 ??ןרָאקרעדסױא :נןגעד א זא

 --,ןופ טרעייג טזָאל ָאד/ :ךָארּפש ןָאדָאד

 ,ןרָאלראפ ןבעל ןייז טסגנעל טָאה רעד

 ,ןטכיר טינ לָאמוצ ןיא ףראד ןּבלעז ןעד ףיוא

 ,"ןטכירניה ןיא רעטומ ןייז טכַאמעג ןָאה ךיא

 ;ןָא לָאװ ךימ טךיז ןונז :ךארּפש אבּב

 ?גוןֹּבע אבּב עז ךיא ,טינ ךיד טכוד

 ,ןאמ רעשירעטערראפ וד ,גוניג טיִג סע רָאװ

 ,ןעמוקעג זיא * ,רָאטקָאד * ,רעכושח 2 .טרעה-- ? ?רוטּפַאק 3

 ,םוטרעטלַא ןופ םיריוטקָאד עטמירַאּב ײװצ ,טעטַארק ָאּפ"ה ןוא סוגצלַאג ?

  (הטוססחהג עּפָארײא ןיא ,אניס.ןּביא רעּבַארַא יד ייּב) ?הנעצ ןבא , טייטש טסקעט ןיא ?
 .רשפא * ,(ק"ג 1087---080) ףעניצידעמ ןוא ףָאסָאליפ רעשיּבַארַא רעטמירַאּב

 ןרָאװעג טעגרהרעד ךַײא ךרוד זיא סָאװ םעד ןופ ןוז רעד ?

 .ךײלג 18 עז 13 ,םיא 2 ףלעה 1 ,המקנ 0



 ףךונ:אבּב סָאד 1066

 ?ןּבעל ןייז טסמענ רעטָאפ טעניימ וד סָאד

 !ןָאק ןלָאצַאּב ָאד ריד ךיא סָאד ,טיג ךיד טכוד

 י!ןבֶעג ריד ךיא ליװ ןָאל ןטכער ןייד

 ,ןקוצ רָאפרעה :סקולפ רע ןרָאװַו טרעווש ןייז

 .!ןקוטש עגיילק וצ :טכיווזייּב ןעד ?ביה

 ןיש טָאה ץירט) דצ סאבּב ףױא טלעטשעג ךיז טָאה טָאטש עצנַאג יד

 .(ָאד זיא אבּב ןַא ,טײלטָאטש יד ןטיירגוצוצ ןזיװַאּב

 ןונ רעטומ עזייּב ןייז ןייג וצ םאק ךָאנרעד ,

 .ןבָאה וצ םיא ןופ דָאנעג ךיוא טניימ ןוא

 ןדרע יד ףיֹוא רעדינ םיא רַאפ ליפ יז

 .?ןדרעּבעג ןדליוו א טָאה ןוא טנייוו ןוא טיירש ןוא

 ,טלאוועג רענייד ןיא ןיּב ךיא ,ןוז רעבילח

 ןּבע זיא ריד סָאװ ןוט רימ טימ טסגָאמ וד

 ,טלָאפעג טינ ריד סָאװ ןָאטעג ןָאש ריד ךיא ןָאה

 ,ןּבעגרַאפ ס'רימ טסלָאז וד ,ךיד ?טיּב ךיא

 .,.?טלאוו סָאד טולּב סָאד ,רעטומ ןייד ָאי ןיּב ךיא

 ;ןדיײר טרָאװ ןייק ריא טימ טנָאק רעד אּבּב

 ,?ןדייּב ךייא יסילעפאּב ךיא ,ץירט ןוא דלאּביניסק :ךארּפש רע

 ,גנטָארד :סרע גניג רעמַאק ןייא ןיא ןוא

 :ןגָאז וצ ריא וצ ןָא ּבוה דלאּביניס ןוא

 !גטָארק עזייּב וד ,עינָאדנַארּב ,עינָאדנַארּבח

 ןגָאלש ןזָאל טָאט וצ וטסָאה ןאמ ןייד

 ;ןטָאט א ןּבעג ןלעוו וטסָאה ןוז ןייד ןוא

 !ןגָארטראפ ס'ריד ןעמ ןָאק יװ

 ןּפעק לָאז ךיד ןעמ סָאד ,טנידראפ טסָאה יד

 !ןּפעצ ןייד טימ 12ןּפַאלש טָאטש רעד ךרוד ןוא

 ,ןייז רעטומ יד טסיּב ֹוד ג!לייוויד רעּבָא

 ,ןסינעג וטסלָאז קיּבלעז סָאד

 ;ןייד ןּבעל סָאד ןעקנעש לָאז ריד ןעמ סָאד

 ,ןעמענַאּב * .רעקיטש 1 עשר ? .טקַאהעצ טָאה 2  ,םוטּפַאר ,לָאמַאטימ }

 .ןדיז ,((021160) ןלַאװ 5 .טעּב-- ? ,טלעפעג ריד סָאװ ;קיסַאפ ,ךיילג

 =-- (41:016 ד"הנ ןשירַארעטיל ןיא) טָארק 12 ,טרָאד 11 ,אבּב 0 .ןּבעגרעּביא---ןלעפַאּב ?

 ,תמחמ 1 ,ןּפעלש ,;868101108 ד"הנ 5 ,טיורק דל יש קיטנײה רעזדנוא ןופרעד ;עבַאשז
 ג
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 ,ןסילש ףיד ןעמ לָאז רעטסַאלק א ןיא רעּבָא

 ?ןייז טוג ָאזא ךיוא ךימ טכוד סעװ :ךןארּפש ץירט

 . ןסיה ןריפקעווניה יז טכענק עריא

 ;רעטסָאלק.ףענונ ַא ןיא יז ןטרעּפש ןוא

 .?רעטסָאײלבוי ןייק זיּב ןייז יז טזומ ?ןעניד

 ןענייז ןטרָאד ןשטנעמ יד ,ענָאטנַא ןיא ןריגער ןעמונעג טציא טָאה אֹבּב

 ,םיא טימ ךעלקילג ןעוועג

{ 

 זיא ,ךָאש ןיא ןדלַאּביניס טימ טליּפשעג דָארג טָאה אבּב ןעוו לָאמנייא

 ; ןַאטלוס ןשינָאליּבַאּב םעד ןופ רעטכָאט רעד ,ןעטערַאגרַאמ ןופ' העידי א ןעמוקעג

 טָאה יז ;דנַאל ריא ףיוא ןלַאפעגנָא זיא אנוש ַא ,ןּברָאטשעג זיא רעטָאפ ריא

 ןפלעה היא טציא רע לָאז ָאט ,ןּבעל סָאד טעװעטַארעג טלָאמעי ןאבּב

 ןַאד טָאה רע סָאװ ,סָאד ןוט יז טעװ ,אנוש םעד ןביײרטרַאפ טעװ רע ּביוא ןוא

 .םיא טימ ןּבָאה הנותח טעװ ןוא ןבױלג ןייז ןעמעגנָא טעװ יז :טלָאװעג טיג

 ןוא ןַאמ טנזיוטיירד ןוא ןצירט ןעמונעגטימ ,ןעקנַאדוצּפָא ןעוועג ןרעג זיא רע

 רע טָאה ,טױט זיא ענַאזורד זַא ,טניימעג טָאה רע יו יֹױזַא .אנוש םעד טגיזַאּב

 טמיטשַאּב זיא הנותח יד ןוא ,ןעטערַאגרַאמ טימ ןּבָאה וצ הנותח טמיטשעגנייא

 .?ןסיג שדוח:שאר וצ ךיילג דנוציא בוט לזמּבז ןרָאװעג

 עּבלעז סָאד ןָאטעגּפָא טָאה יז ןוא ,ענַאזורד טסואוורעד ךיז טָאה םעד ןוּפ

 ?ונעגטימ ,עקרעּפעלש ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה יז ,אבּב לָאמַא סָאװ לציּפש

 ןיאװ ןוא ,ןסקַאװעגרעטנוא שּפיה ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ ,ןיז ייווצ עריא ןעמ

 ןעגנַאגרעד יז ןיא ,?גָאז ָאד ךיא דלאב ןא טינ ךָאד ,ןטייצ ןצרוק רענייא

 ,עינָאליּבַאב זיּב

 5ניז ןעמונעג ןוא ץַאלַאּמ ןרַאפ טלעטשעג ךיז יז טָאה ירפרעדניא לָאמנייא

 ןגעװ ,ןענַאװרד ןוא ןאבּב ןגעװ :טכַאמעג טַאהעג טָאה יז סָאװ דיל ַא ןעג

 סָאד טָאה אבּב ןעװ .דלַאװ ןדליו םעד ןגעװ ,ןענַארּבַאקַאמ ןוא ןענוקעלּפ

 .עגסױרַא ףֹּכיִּת טָאה אבּב ,"ױמ ַא יו ליטשפ ןבילבעג רע זיא ,טרעהרעד

 ןוא ,ןטלַאהַאּבסױא ךיז טָאה יז רָאנ ,ןירעלטעב יד ןעגנערּב רעניד ַא טקיש

 "בוא ןוא ןעמָאל ןעד רעטנוא לָאטיּפש ןיאק ךיוא ,ץעגרע ןיא יז טָאה ןעמ

 +ןסָארדרַאֿפ רעייז סָאד טָאה ןאבּב .ןענופעג טינ ,"ןדנילּב ןעד רעט

 .ןעגירד * ,עקשַאנָאמ--(110806 ד"הג ,םטחתס ד"המ) ןוג 1

 ,"לבוי ַא ןיא לָאמגײא, !רעזדגוא ילגפ ,גנַאל רעײז ;טשּפ 3
 ןעייג ,זייװסצּפָארטס טליײטצגסיוא ןעגייז יז ליפיוו ףיוא ,סעטַאטיצ עקידרעטייװ יד 4

 .1660 גָארּפ טיול ,לַאניגירָא ןופ גיילסיוא ןטימ.
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 גזיוה זאד ןיא ןמוק רדיוו הנייזורד ראו ןונ

 . ןגנוי ןיווצ יריא ךיז רפ םאנ ינֹוא

 ,זיוא ןזוה ןיא 'נוא ?שמאוו ןיא איז ךוצ 'נוא

 ,ןגנולשג יןדעפ ןדלוג טימ ןרעוו איז

 ,זױל ןייק ןטעה יז רבא ,יז !טשריב 'נוא

 .ןגנורדג דלאג זא ראו ראה ריא

 ,ךילקער ינדייז ןא ןיא טעט איז

 .ךילקעט ישפיה אייווצ זא ןיירה ןגניג איז

 =עג ןיא אבּב ןעװ ,רעטָאפ םוצ רעדניק יד טקישעגרעטנוא יז טָאה ױזַא

 טָאה ,טּבעל ענַאװרד זַא ןוא רעדניק ענייז ןענייז סָאד וַא ,ןרָאװעג ריואוו

 ,ןגָארטעצ רעײז ןעװעג זיא טרעקרַאפ עטערַאגרַאמ .טיירפרעד רעייז ךיז רע

 ןּבָאה וצ הנותח טגײלעגרָאפ ריא טָאה אבּב .הרושּב יד טרעהרעד טָאה יז ןעוו

 :ןלעװ רָאנ טעװ רענעי בוא ,טמיטשעגנייא טָאה יז ,ןצירט ןלעזעג ןייז רַאּפ

 ןיירד םילוּבליּב טינ סָאד ,!ךיצפױא רעגנעל סע ךיא ואו ,ךימ טכרעפ ךיאח

 ,הנותח ַא טעװַארּפעג טָאה ןעמ ןוא ,טמיטשעגנייא ןרעג טָאה ץירט .י?ןעמעק

 עדמערפ קיצפופ ײ3/ ןוא "םינצל ליפ" ןעמוקעג ןענײז סע רעכלעװ וצ

 רע זיא ןײלַא ןוא ,ןעטעיַאגרַאמ ייּב טוָאלעגרעּביא אבּב טָאה ןצירט ,םינינמ

 ענייז טקידנעעג ןיױש ךיז ןּבָאה ָאד טָא .םײהַא רעדניק ןוא ּבייוו טימ קעװַא

 ךָאנ טָאה רע ,דנַאל סיורג ַא רעּביא רעשרעה ַא ןעוועג זיא רע : ןשינעמוקּפָא |

 ןעגנולקעג טָאה ןעמָאנ ןייז ןוא ,ךױא דנַאל סרעװש ןייז רעטעּפש טנשריעג

 רע טָאה ,ןרָאװעג סיורג ןענייז ןיז ייווצ ענייז .טלעװ רעצנַאג רעד רעּביא

 ןריא רעטנוא דנַאל ליפ ןטעה ייזז .טָאטש ַא ֹוצ ןבעגעג ןרעדעי ךיוא יז

 | ."ןדגע ןייא ךוּב סָאד טָאה טימָאד ,ןדנעה

 רע טיג ,רענעייל ןטימ ןדייש טינ ךָאנ ךיז ןעק רעסַאפרַאפ רעד רעּבָא

 :סעּפָארטס ייווצ ךָאנ ֹוצ

 ,ראפ ןנענ ךיא ךיא ליװ ךאד

 :ןבירשג 'נוא טכמג טאה ךוב זאד רעוו

 ,ראווצ ךיז רע טנענ רוח ב הילא

 ןבירט רפ רבירד רע טוה ראי ץנג ןייא

 ,ראי גיבלעז זאד טכמג זע טוה 'נוא

 ;ןביז 'נוא גיצכעז 'נוא טרדנוה אייווצ טליצ ןמ זד

 ,רייא ןיא ןא זע בוה 'נוא ןסינ ןיא זיוא זע טאה רע

 ריט ןזיב ןלא רפ אור ןבעג זנוא לוז טיג

 ,םעדעפ-2 8 ,סמ ַאוו-= 2 .ןענַאטשעגנײא זיא יז ואו ,"זיוהסטרעװ, םעד ןיא

 .ןעיצּפָא ;ןעיצפיוא רעגנעל סָאד לעװ ךיא ּביוא * ,טשרַאּב--

24 

 ,ןעמוקנײרַא טינ ןלָאז סע *
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 ?רָאפ ?ןענענ ךייא ליװ ךָאד

 {ןבירשעג ןוא טכאמעג טָאה ךוּב סָאד רעװ

 ,רָאװצ ךיז רע טנענ רוחּב הילא

 ן?ןּבירטראפ רעּבירד רֶע טָאה רָאי ץנאג א

 -,רײא ןיא ןָא סע ביה ןוא ןסיג ןיא סיוא סע טָאה רע

 ?ףיט עזײב עלא ראפ ור ןּבעג זדנוא לָאז טָאג

 ןייפ ןרזנוא זיוא ןזיל רעד זנוא לאז 'נוא

 ,ןבעג דאנג יד זנוא לאז ינוא

 ףייז הכוז ןשומ לא רימ שד

 ,ןבעל רעד וצ טייצ חישמ

 ןייניה םילשורי ןייק ןריפ שנוא לאז רעד

 ןבעג רעד לֿפריד ןייא ןיא ץנגריא רדא

 ןאיוב רדיו שדקמה תיב ןאד שנוא לאז 'נוא

 ,ןאיורט ןמא ,ןוצר יהי ןכו

 ןײּפ ןרעזדנוא סיוא ןזײלרעד ןדנוא לָאז ןוא

 ,ןבעג דָאנג יד זדנוא לָאז ןוא

 ןַײז הכוז ןזומ לא רימ סָאד

 ,ןבעלרעד וצ טייצ חישמ

 ןיגיה םילשורי ןײק ןריפ זדנוא לָאז רעד

 ןבענרעד לפרעד ַא ןיא ץנעגרע רעדָא

 :ןעיוב רעדיװ שדקמה:תיּב סָאד זדגוא לָאז ןוא

 .ןעיורט ןמָא ,ןוצר יהי ןכו

 רעד יװ ןָאלּבַאש ןקיּבלעז ןטימ ,ךוּב סָאד סיוא ךיז טזָאל ױזַא טָא

 ףיז ןָאק ךוּב רעדנַא ןייא ןייק רעּבָא .טייצ רענעי ןופ רעכיּב לייט רעטסערג

 הילא 'ר לו .רעטרעדנוהרָאי יד רעּביא גלַאפרע ַאזַא טימ ןעמירַאּב טינ

 יד טַאהעג ךױא טָאה רע רָאג ,ןָאלּבַאש םעד רָאנ טינ טסואוועג טָאה רֹוחּב

 םעד טנַאּפשעג ןטלַאה ֹוצ טײקיעפ יד ,רעלעטשטפירש ַא ןופ הלעמ עסיורג

 =ןרפ ַא טימ ואװ -- ,רעטצעל רעד ֹויּב טונימ רעטשרע רעד ןופ רענעייל

 =רַאפ ,ןטרעפעפעג ַא טימ ואװ ,לעמעג ןפרַאש ַא טימ ֹואְו ,ץכערק ןעמ

 ,ץיוו ןט ייש

 גתמאּב * ,רעירפ * ,ןפורגָא 1

 .תויח * ,ןּבעגעגּפָא ףיורעד *

 1661 םַאדרעטסמַא טול ןּבעגעגוצ ָאד זיא יז ןגָטרּפ ןיא טלעפ הרוש עקיזָאד יד 5

 :ידזַא עקַאט ?
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 ןָאק רעפטנע רעד לייו ,ןטכַארטַאּב וצ יַאדּכ ןיא עגַארפ ןייא ךָאנ

 יב טסוג ןשירַארעטיל םעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעװ הגשה ַא ןבעג זדנוא

 : ; ןדיז

 !"ה ש ע מיאבּבח יד ןרָאװעג "ךוּביאבּבח םעד ןופ ןיא ןעוו

 .ךֹוּב- אבּב םעד ןופ ןקורד יד ןגעו רעירפ רָאנ

 עטשרע ןַא ןעװעג זיא'ס זַא ,ילדָאּב יטַאק ןיא רעשמ ןיא שיש (א

 גָארּפ םירָאװא ,ןּבעל סרּבחמ ןתעּב ךָאנ ה"ד ,1549--1208 ןשיװצ עּבַאגסױא

 ךָאנ ןעמ ןָאק וצרעד :?טּפירקסונַאמ ןופ טינ טקורדעג קפסצילב זיא 0

 =ױרעד ןֹוא ,1000 גָארּפ ןופ טקורדעג טינ זיא 1661 םַאדרעטסמַא זַא ,ןּבעגוצ

 ןטקורדעג ןרעטלע ןַא ךיז רַאפ טַאהעג ןּבָאה עדייּב זַא ,ךעלגימ זיא רעּב

 ַאוַא ןיז טעװ הרעשה ס"שש רעדיײא רעטקיטכערַאּב ךס ַא רעּבָא ,טסקעט

 ,(ןליפיוו) 1660 זיּב סעּבַאגסױא עטקורדעג ןעװעג ןענַײז סע :גנורילומרָאפ

 40) ןרָאװעג ןענופעג טינ ייז ןופ רוּפש ןייק טנייה זיּב זיא'ס רעּבָא

 ,(ם)1660 גָארּפ (3

 (1661)4 סַאדרעטסמַא (ג

 :עטשרע סלַא ,סַאדרעטסמַא טױל סעּבַאגסױא עקידרעטיײװ עלַא (ד

 ,םַאדרעטסמַא יװ רעש .ענַאיעלדָאּב רעד ןיא ןַארַאפ 1691 ןיַאמ:טרופקנַארפ

 ,טצריקעג קרַאטש זָאלסױא רעּבָא

 סָאד טגנערּב שײש ,ָאטינ ענַאיעלדָאּב רעד ןיא ,4 ףרָאדסרעמליוװ (ה

 | ,782 1+ ףלָאװ טול

 ענַאיעלדָאב רעד ןיא דנַא"װצ ןַארַאפ .4 יּבגל טצריקעג .1767 גָארּפ (

 .קעטָאילּביּב רעשיכולמ רענילרעּב רעד ןיא ןוא

 ןטלַא ןטימ עּבַאגסױא עטצעל יד ,עז ךיא ליפיוו ףיוא ,זיא סָאד טָא

 6 ,לומיט

 טַאמרָאפ םעניילק ןיא לכיּב ַא ןַארַאפ זיא םּועזֹומ ןשיטירּב ןימ (

 :לוטיט ןימ ַאזַא טימ (ם"צ 7, א10,5)

 ףיוא טקורדג רימ ןבאה אבב ןופ השעמ הניש "יד השעמ אב בא

 ןוש זיא שע רבא ןראווג טקורדג טייצ יטשננעל ןייא ריֿפ זיא שע .ינ זו שע

 נוא ןושל רעוש ןייא ןיא ןראווג טקורדג רירפ שע זיא |!} ךוא .ייב רפ גנאל

 זא טלעטשג רּביא שע רימ ןבאה םורד ,ןײטש רפ ןינאק טאה רכלטיא טינ

 טקורדג שע רימ ןבאה ךױא .ןיימג םעד ןוֿפ רדעי ןייא ןגײל ןנאק לאז שע

 וצ רד לאז רדעי ןייא זא ,טניט הנייש גוא ריפאפ ןייש נוא תויתוא הנייש ףוא

 ,"דגיוושג ןֿפול

 סָאד .טרָא ןייק טינ ,רָאי ןיק טינ ָאטינ ,רעש רעצנַאג רעד זיא סָאד

} = 

 ?ףיצעבעוו רעדָא ינסיא ןיא ,1840 יו רעירפ טינ רשפא} :ןצ ךָאג סיג שיש 2)
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 ,רעשמ זיא (04 יז ,1) גָאלַאטַאק ןייז ןיא רענדעצ ,:עזָארּפ ןיא ןיוש זיא לכיּב

 יז טולָאסּבַא ןיִּב ךיא .ןָא טינ רע טזיײװ טרָא ןייק ;1830 טקורדעג זיא'ט זַא

 נא ןַא ייב ;װעיקלָאשז ןופ ךרעּב ,1780--1770 ןופ קורד ַא זיא סָאד זַא ,רעכ

 ,תויטורפב ןזייוופיוא סָאד ךיא לעװ טייחנגעלעג רעד

 =עג) טכַאמעגרעּביא זיא קורד ןטנַאמרעד טשרָאקָא ןקיזָאד םעד ןופ (ח

 ןַארַאפ .1790 רעדָא-טרופקנַארפ עבַאגסױא יד (טשירעמשטיידרַאפ ןוא טצריק

 ,םועזומ ןשיטירּב ןיא

 ןעמָאנ ןרעטנוא קורד ןייק רעמ רימ זיא ןטייצ עקידרעטעּפש ןייק ןוּפ

 שַאטעמ יד זַא ,רעטרעװ ערעדנַא טימ טגיימ סָאד .טסואווַאּב טינ "ךוּב:אבּבח

 ןופ לטרעפ ןטירד םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא השעמ ןיא ךו ּב ןופ עזָאפרָאמ

 טָא .עּפָארייאחרזמ ןיא םינמיס עלַא טול טָאד זיא ןעמוקעגרָאפ ןוא ,ה"י ןט8

 ןופ ןּבעל ןשירַארעטיל ַא ךָאנ ,ןאבג ןנעװ ןַאמָארײרוטנַאװַא רעד טָאה ָאד

 .ָאר עשרעטיר עלַא ןופ קסּפ םעד טַאהעג ,רָאי טרעדנוה ןּבלַאהטירד רעכעה

 =עג קיטייצכיײלג טָאה סָאד רעּבָא ,ןרָאװעג ?טרױַאזָארּפרַאפא זיא רע : ןענַאמ

 יב ךיז טָאה סע זַא ,וצרעד ןפלָאהעגטימ ןוא טײקטּבילַאּב ןייז טעװעטַאר

 =עגװ םצע יד ךיוא רָאנ ,"השעמ:אבבא קורדסיוא רעד רָאנ טינ טיהעגפיוא זדנוא

 ןיא םגה) גָאט ןקיטנייה זיִּב טעמּכ ךָאנ טרעװ ?ענַאזורד טימ אבב ןופ עטכיש

 =עלרַאפ עשרעגערטנקַאּפ ךרוד טקורדעגרעּביא (םרָאפ רעטזיירגרַאפ קרַאטש ַא

 ,עגליוו ןוא עשרַאװ ןיא רעג

 ןַא יא סע וזַא ,ןגָאז לעװ ךיא םיױא ,טיג אמןוג ןייק רשפא זיא סע

 רעודנוא יא ךוב:אבּב סָאד ןטכידוצרעביא ןטעָאּפ ערעזדנוא רַאפ ענַאגפיוא

 יד ןומ גנוטעּברַאַאב רעטוג ַא ןיא זַא ,רעכיז ןיּב ךיא .ךַארּפש רעקיטנייה

 5ביק רַאפ טנַאסערעטניא ןייַז טגייה ךָאנ ערעזדנוא "השעמ-עּבָאּבח עטלַא עּביל

 ?ענעסקַאװרעד ןוא רעד

 ,28 יז ילגפ ,ןושל רעװש ַא ןעװעג רעירפ זיא'ס זַא ,גנורעלקרעד רעד וצ }

 1 ,1028 ןילרעּב ,{} "טכַאדעג,) "םיכלמ יד טימ השעמ יד רעדָא השעמ:אבּב , סרתסנ *

 .רערעדנַא ןַא זיא טלַאהניא רעד ,ןע מ ָא ג ןטלַא םעד יװ טינרעמ טיג (286-- 8
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 ןוא ,ךיירקנַארפ ןופ טָאטשטּפױה יד טינ ָאד טנימ "זירַאּפװ :לֹּכ םדוק

 טושּפ ןענייזס .ןיװ ןופ ןעמָאנ רעשיזױצנַארּפ רעד טינ ָאד זיא "עגעיווח

 רעזדנוא ןופ ןידלעה יד עגעיװ ןוא דלעה רעד זיא זירַאּפ ;ןעמעניטרּפ ייווצ

 .ןַאמָאר

 ןגעװ טלייצרעד :"ךוּב.ױדנַאלװ םעד ןיא ןיש טָאה יקצַאש בקעי ר"ד

 יד ןופ סנייא ןעוועג זיא'ס .קרעװ ןקיזָאד םעד ןופ לרוג ןקידרעװקרעמ םעד

 ,שרע יד ,טײצ עײנ ּבײהנָא םוצ ןוא רעטלעלטימ ףוס םוצ רעכיּב עטסטּבילַאּב

 זיא ךָאנרעד ;1264 רָאי ןופ טמַאטש ןוא עשייוצנַארפ ַא ויא עיצקַאדעװ עט

 ןיא ,ןכַארּפש 9 ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא רעטרעדנוהרָאי ןופ ךשמ ןיא יז

 ןיא .ןטּפירקסונַאמ 12 ןוא סעּבַאגסױא עטקורדעג 59 טסואווַאּב ןענייז'ס עכלעוו

 ןופ ןוא ,לָאמ 20 רעכעה ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא ךוּב סָאד זיא ןײלַא עילַאטיא

 רעקיזָאד רעד ,שידיײ ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ךיוא סע ןיא שינעילַאטיא

 ענליוו) "םירפסה רצואח סבקעי.ןּב ןיא טנכייצרַאפ ןיא (1304 ,ענָארעװ) קורד

 ,10 'מונ ,458 'ז 0

 סָאד טָאה ןײלַא רע זַא ,ןעז וצ רעּבָא זיא גנונעכייצרַאפ סבְקעי.ןּב ןופ
 רפסח :תועידי עיונעג ץנַאג וליפַא טגנערּב רע ,ןגיוא יד רַאפ טַאהעג טינ ךוּב

 ןנכשא ןושלל ימור ןושלמ קתענ ,םירויצ םע םיקלח 'י ,םיזורחב הפי השעמ

 .ינשנייטש ףיוא ייּברעד ךיז טפוררַאפ רע רָאנ ,"(?רוחּב) רהעּב והילא ר"ה יײע

 .ביּב ןייז ןלעטשפיוא םייּב ןפלָאהעג קרַאטש ללכּב םיא טָאה רעכלעװ ,ןרעד

 ?ּפוס ןייז ןיא ןּבירשעג 1804 ןיא ךָאנ טָאה רעדיװ רעדייגשניײטש .עיּפַארגָאיל

 ןַאמָאר םעד ןופ רַאלּפמעוקע ןייא ןייק זַא ,גָאלַאטַאקײענַאיעלדָאּב םוצ טנעמעל

 ןענַאװ ןופ ,אישק ַא רעּבירעד זיא סע .טסואװַאּב טינ גָאט ןקיטנייה ייּב זיא

 ,ךוּב ַא ןגעװ סעיצַאמרָאפניא ןבקעיףּב ןּבעג ֹוצ טסואוועג רעדיינשנייטש טָאה

 ףי טָאה ףױרעד ,רַאלּפמעקע ןטצעל ןויּב ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןיא סָאװ

 ,196--187 זיז 1
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 ךיז ןעק ךיא זַא ױזַא ,תוכירַאּפ טעּברַא ןייז ןיא טלעטשעגּפָא יקצַאש = ר"ד

 .ךוּביױדנַאל םוצ רענעייל םעד ןקישּפָא טימ ןענעגונַאּב

 =צ ַא יװ טכַארּבעג טָאה רע :רעמ ךָאנ ןָאטעגפיוא רעּבָא טָאה יקצַאש

 םעד ןופ (טַאלּב ןייא) ןטײז ייוװצ ןופ עילימיסקַאפ ַא לקיטרַא ןייז וצ ּבָאג

 רענַאקירעמַא ןַא ןיא ןעניפעג ֹוצ ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה סע סָאװ ,ןַאמָאר

 .ַא רָאסעּפָארּפ ןופ ןלַאפעגנײרַא ןיא תואיצמה:רקי רעד ןיהואוו ,קעטָאילּביּב

 עקיצנייאןוא:ןייא סָאד ,תמא .ןעגנולמַאז עטַאװירּפ (ןיַאמ:טרופקנַארּפ) סנַאמיירפ

 ןיא רעּבָא ,טפלעה עטשרעטנוא עצנַאג יד טלעפיס ,טקידעשעצ ןיא לטעלּב |

 / ףוריּת רעטסעּב רעד זיא ?יל ןיאא ;קידלוש יקצַאש טיג ןיוש זיא םעד

 וצ רעיײטשוצ לסיּב ַא ןּבעג ךיא ליװ םעגיימ לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןיא

 לײװ ;ןסעגרַאפ ןעװעג גנַאל ױזַא זיא סָאװ ,ןַאמָאר םעד ןופ שינעטנעק רעד

 "גנע ןייק עזייר.רידוטש ןיימ ףיוא ּבָאה ךיא ןוא לומ סָאד טגידעג טָאה רימ

 ןענעײל וצ ןוא ןעז וצ ,ןעניפעגוצסיוא ןעוועג הכוז 1026 גנילירפ ןיא דנַאל

 .רוטַארעטיל רעשידייײטלַא רעד ןופ רצוא ןקיזָאד םעד

 ירַא ןייז ןקידנע ןכָאנ טּפַאכעג ךיוא ןײלַא ןיוש ךיז טָאה יקצַאש רײד

 ןיא גנוּבײרש יד ויא ױזַא) "הנעיוו ןוא ןיראפע ןופ רַאלּפמעזקע ןייא זַא ,טעב

 ןופ דניירפ רעקינַאגנַאל רעד ,רעטסַאג .8 ר"ד .אצמנב ָאי ןיא (לַאניגירָא

 טיר סידלָא יפָארּפ ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא ןענופעג םיא טָאה ,שידיי:טלַא

 ןופ רעשרָאפ ןטסואוַאּב םעד םעד ןגעװ טלייצרעד טָאה ןוא שודירּבמיעק ןיא

 רעטצעל רעד ,ןָאדנַאל ןיא ױדנַאל ,ל ר"ד ,רוטַארעטיל רעטלַא רעזדנוא

 ןשידי םעד ןגעװ ךוּב ןייז ןופ אאזא יז ףיוא גנוקרעמנַא ןַא ןיא רעּביא טיג

 םעד ןֹופ עיפַארגָאטַאּפ עלופ ַא ןכַאמ טזָאלעג טָאה רע זַא ,:ןַאמָאדײסוטרַא

 =עג זיא סָאד רעּבָא ,"ןּבעגוצסױורַא רעטעּפש סָאד קנַאדעג ןטיטע לכיּב ןצנַאג

 עג טינ ױדנַאל ר"ד רעדײל ךָאנ טָאה טנײה ןיּב ןוא ,1012 ןרָאװעג ןּבירש

 ,ןַאלּפ ןייז ןכעלקריוװרַאֿפ וצ טייקכעלגימ ןייק טָאה

 =טקָא ןיא שיּבַארַא ןוא שיערּבעה ןופ רָאטקעל ,עוָאל טרעּברעה 'ה ןופ

 עצנַאג סטייר יפָארּפ זַא ,ןרָאװעג ריואועג ךיא ןיּב ,שזדירבמיעק ןוא דרָאפ

 =ביעק ןיא שודעלָאקטיגירט םוצ רעּביױַא טױט ןייז ךָאג זיא קעטָאילּביּב

 ןעװעג זיא רעטנרעלעג רעקיטיזליפ ןוא רעסױרג רעד טָא ואװ ,שודירּב

 סמַאדַא 'ױמ ,יטינירט ןופ רעקעטָאילּביּב רעד .(רעטסַאמ .סייוו) רעטסיגַאמײעציױװ

 ןוא ,ךוב םעד טימ ךױ ןענעקַאב ֹוצ טייקכעלגימ יד ןּבעגעג רימ טָאה

 ןופ לעמעג ןרעונעג ַא לסיּב ַא רענעייל ןשידיי רעזדנוא ןּבעג ָאד ליוו ךיא

 ,רעהַא זיּב ךעלגימ ןעװעג זיא סָאד רעדייא ,קרעו םעד

 48 אויוםטוגהמ 16862048} 1:010218 294
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 סע ,רעקידנעטשלופ ןייק טינ ךיוא זיא רַאלּפמעזקע רעשזדירּבמיעק רעד

 ענענַארַאפ יד ןענייז רַאפרעד רעּבָא ;רעטעלּב 24 עטשרע יד םיא ןיא ןלעפ

 עטצעל סָאד .ףוס עמַאס ןֹויּב ןיוש ןעײגרעד ןוא טיהעגפיוא טנכייצעגסיוא

 רעד ןגעװ ןוא טרָאקורד ןגעװ תורוש ענעי ןעייטש טרָאד ןוא ,72 זיא טַאלּב

 רעד .לקיטרַא סיקצַאש ןיא טכַארּבעג ןענייז עכלעוו ,(ענָארעװ==) ןרעּב טָאטש

 *עגרעּביא ןַא זיא ןַאמָאר רעד תויה ,האע טַאלּב ףױא ךיז טקידנע טסקעט

 ןקידנלעפ םעד ןעמ ןעק ,(ןעז ןלעװ רימ יװ ,שינַאכעמ טינ םגה) רעטצעז

 .ןצנַאגרעד גנירג טעשזוס ןופ לייט

 ריא ןיא ,ענעיוו ,רעטכָאט עניישרעדנואוו א טסקַאװ ןיפלוד גיניק םייּב

 טָאה ענעיו .גיניק םייּב טניד סָאװ ,זירַאּפ ,רעטיר רעגנוי ַא ךיז טּבילרַאפ

 ףייר ןייק רָאג ןעק ייװצ יד ןופ גנוקינייארַאפ ַא ןגעװ רעּבָא ,ּביל ךיוא םיא

 רע ,סוחי ןוא טלעג ןגעװ רָאנ טרעלק ןוא ץלָאטש ןיא גיניק רעד : ןייז טינ

 ,טעז ןירַאּפ ןעוו .רעטיר ןעמערָא ןַא וצ רעטכָאט ןייז ןּבעג טיג לָאמנייק טעװ

 טגָאלש גיניק רעד .ףיֹוה סניפלוד רע טזָאלרַאּפ ,טסיזמוא זיא גנונעּפָאה ןייז זַא

 ןופ גיניק ןטימ יצ :ןֹוּתיה םעד ןוט רע לָאז ןעמעװ טימ ,העד רעד טימ ךיז

 טלעטש ףוס:לּכ-ףוס ױעּבָא ;דנַאלנגרוּב ןופ ןוז.גָאצרעה ןגנוי ןטימ יצ ,דנַאלגנע

 ןתח םעד טעּברַאפ ןעמ ,רעקיסַאּפ ןיא רע לייו ,ןטייווצ ןפיוא ּפָא ךיז ןעמ

 ,םינּפתלּבק םוצ ןטיירג ךיז טמענ'מ ןוא

 טמעג רעטָאּפ רעד ,ןיינ ןוא ןײגנ :ענעיו ןייא ךיז טרַאּפש ָאד רעּבָא

 א ןיא יז ןעמ טרַאּפשרַאפ ,דײר עטוג טיג ןפלעה סע ןעו ןוא ,ןענרעצ

 =מֹוא רעּבָא ,ןדעררעביא יז טווורּפ עלעּבַאזיא עטרבח ןוא ןירעניד ריא ,הסיפּת

 שָענ ֹוצ ּפָא וליפַא ךיז טגָאז ןוא ךודיש םעד ןגעװ ןרעה טינ ליוװ ענעיוו ,טסיז

 | ןסע ןעמ

 םגה ,ֹוצ ןייפ םיא טמענ ןעמ ןוא ,ןתח רעד ןטייר וצ טמוק לייוװרעד

 הלּפ יד ןוא ,גָאט ַא ךָאנ גָאט ַא קעװַא טייג סע .ןצרַאה ןיא גָאטיײװ ַא טימ

 ץלַא רע טייג ןגָאצרעה רעגני רעד ךיז טמעש ןגערפ .טינ ךיז טוייוו

 2ךגע ןעורעד ץעגרע יז רע טעװ רשפַא ,עטרעשַאּב ןייז טכוז ןוא ּבוטש םורָא

 .1גנידצלַא םיא רע טלײצרעד ,ןעזוצ טינ סָאד גיניק רעד רעמ ןיֹוש ןעק ךעל

 ךוא ,טּפָארטשַאּב יז טָאה רע רעווש יװ ,ןליו ריא ןכערּב טינ ליוו ענעיוװ יו

 :טגָאז רע רעּבָא ,ןגָארטעצ זיא גָאצרעה רעגני רעד .טינ ץלַא טפלעה סע

 םיא לָאז ןעמ :סיוא ךיז רע טעּב דָאנג ןייא רָאנ ,טָאג ןופ ןעמוק םיגוויז

 יַאפ רעד .ןענעיו טימ ,ךעלטנײװעג תֹודע יב ,ןעז ךיז ןזָאל לָאמניײא

 רעד טימ ןענעיו וצ קעװַא עלעּבַאיא טײג דלַאּב ןוא ,םּכסה ןייז טיג רעט

 | | | ,הרושּב

 ךובּכל ןצופוצסיוא ךיז ןוא טסַאג םעד ןעמענוצוצ ןייא טמיטש ענעיוו

 זיא דנַאטשרעדיװ ריא זַא ,טגיימ ןעמ ,םורַא געט יירד ןיא טשרע רעּבָא ,םיא



 475 טלַאהגיא

 קיטליגדנע ידּכ ,לציּפש ַא טרעלקעגוצ רָאג יז טָאה ןתמא רעד ןיא ,ןכָארּבעג

 סָאװ ,ךעלעדניה ענעטָארּבעג יד ןופ סנייא טמעג יז ,"ןתחח םעד ןגָאלשוצּפָא

 ןעמונעג טָאה ןוה יד .םערָא ןרעטנוא וצ סע טדניּב ןוא ,ריא טגנערּב ןעמ

 רעד ןיא ןײרַא גָאט ןטמיטשַאּב םעד ןיא טײג טסַאג רעד ןעװ ןוא ,ןליופ

 ףעלק ַא טײצ סָאה רע רעדיײא ךָאנ ,חיר ןכעלקערש ַא רע טרעהרעד ,הסיפּת

 ַא ףױא קנַארק זיא יז זַא ,ענעיװ םיא טלײצרעד ,הּביס רעד ןגעװ ןוט וצ

 ןטכַארט וצ ןפרַאװקעװַא רע לָאז רעּבירעד ןוא ,ןלייהוצסיוא טינ טײהקנַארק

 םייהַא קעװַא ךיז טזָאל גָאצרעה רעגנוי רעד ןוא ,ּפָא ריא טליג סע .ריא ןגעוו

 יי .ץרַאה טמעלקרַאפ ַא טימ

 םייב ןעװעג זיא רע .טלעװ רעד רעּביא לייוורעד טרעדנַאװ זירַאּפ

 ורע טמוק ךעלדנע ןוא ,לגיופ ןקנַארק ַא טלייהעגסיוא טָאה רע או ,ןַאטלוס

 ענעיװ .ףױה סניפלוד וצ קירוצ ,םידגּב עשיקרעט ןיא רענענָאטעגרעּביא ןַא

 ,טגָאקַאּפ טכַאמ ןיפלוד ןוא ,(ןזירַאּפ ךָאנ טפַאשקנעּב ןופ) קגַארק רעװש זיא

 ףרפ ַא רָאפ ןעמוקַאּב יז טעװ רעד ,רעטכָאט ןייז ןלייהסיוא טעװ סע רעװ זַא

 ךוא ,ןענעיװ.ןלייהוצסיוא רעטנוא ךיז טמעג זירַאּפ .ןָארט םעד ןעגעשרי ןוא

 ץָאלצנױײרַא טיפסמ רעדיװ ןיא ענעיװ .ריא וצ קעװַא םיא טריפ עלעּבַאזיא

 ןצ ןײרַא טײג רע ןעװ ,ןּבײרטוצּפָא ןפוא ַאזַא ףיוא םיא ידּכ ,ןדמערפ םעד

 ײב רע טעּב .טרָאװ ערעדנַא סָאד םיא וצ ןדערסוא טינ ןליפַא יז ליװ ,ריא

 ,לרעגניפ סָאד הנּתמ ַא רַאפ םיא ןופ ןעמענוצ לָאז יז :ךַאז ןייא רָאנ ריא

 ײז טיצ עגר רעטשרע רעד ןיא .רעטָאט ַא ןופ ןעמוקַאב לָאמַא טָאה רע סָאװ

 ךופ םעד ךרוד יז טעװ רשפא זַא ,יז טרעלקַאּב ןָאנרעד רָאנ ,טגַאה ריא ּפָא

 ,טנַאה ןיא לרעגניפ סָאד ןײרַא טמענ י"ז רָאנ "װה רעּבָא .ןרעוו רוטּפ םיא

 =עּבַאיא וצ טפור יז .ןירַאּפ וצ רעהעג סע ןזַא ,טנעקרעד יז :סָאלּב יז קרעוו

 םעד ןָא לָאמַאכָאנ טקוק ענעיוו יװ ןוא ,םינמיס יד ךיוא טגעקרעד עגעי ,ןעל

 ןוא ןשוק ײז .רעטּבילעג ריא ןיא סָאד ֹוַא ,יז טנעקרעד ,קרעט ןקיטשרמולּכ

 | ,גיניק םוצ קעװַא ייז ןעייג ךָאנרעד ,גנַאל ךיז ןזדלַאה

 ףימ לָאז יז ,רעטכָאט רעיא ןײלַא ריא טעּב :ןעניפלוד וצ טגָאז זירַאּפ

 ענעיװ טיג גנורעדנואװרַאפ ןייז וצ ןוא ,סָאד טוט ןיפלוד ,ןַאמ ַא רַאּפ ןעמענ

 החמש עסיורג ַא טרעװ סע ,ןענעקרעד וצ ןירָאּפ ךיז טיג ָאד .ךָאנ טציא

 ,טניײװַאּב טַאהעג ןיוש םיא ןּבָאה עכלעוו ,ןרעטלע ענייז טפור ןעמ ,ףיוה םייּב

 ןפיוא דלַאּב ןעגעיװ ?טזױּפשטנַאװ ירַאּפ ,ָאדרַאדָא דגיירפ ןעיירטעג ןייז ןוא

 ,חנותח יד טעװַארּפעג טרעװ גָאט ןקיּבלעז םעד ןוא ,טרָא

 ,טברַאטש ןיפלוד ןעוו ןוא ,ּביל רעייז ךיז ןּבָאה ןוא ןצעל ןגנַאל ַא ּפָא ןּבעל יז

 ,הכולמ עצנַאג ןייז זירַאּפ טנשרי
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 זַא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןַאמָאר םעד ןופ השעמהרוּפיס רעד זיא סָאד טָא

 עקידרקיע סָאד סױװַא טינ ךיז טעז גנולייצרעדרעּביא רעקידרוציק ןימ ַאזַא ןיא
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 עג ףרַאד .ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא ןיא ףָאטש רעד יֹוזַא יֹוו יקרעװ ַא ןופ

 ?טלַא רעד ןיא קרעװ עטסנעש יד ןופ זיא "ענעיו ןוא זירַאּפפ :ןרעװ טגָאז

 טײקשירעדליּב ןוא טײקידעּבעל ןופ .טרּפ ןיִא ,רוטַארעטיל רעשיּפע רעשידיי

 טײטש טײקטרַאצ ןוא טייקלדייא ןופ טרּפ ןיא ,ךוּיאבּב םוצ ןכילגעג סע זיא

 ,ץנעי יװ רעכעה ךָאנ אמתסמ סע

 ,ןגוצסיא ןעגנערב ךיא לעװ ,ןקיטעטשַאּב ֹוצ סָאד ידכּכ

 ,ךּביאבּב ןופ סעטַאטיצ יד יװ ,יז ךיא בירש ףךעלגימ טייוו יו |

  :העינמ ןייא ןזױלּב ןּבײלּב טעװו אליממ ;גיילסיוא ןקיטנייה םוצ טרעטנעענרעד

 :סיוא ןכעלטקניּפ ןטימ ךיא קורד סעפָארטס ייווצ עטצעל יד ,אפוג ךַארּפש יד

 ,לַאניגירָא ןופ גייל

 :ןענעיװ רַאפ ןתח ַא טכוז רעטָאפ רעד |

 ,געט ןזיד ןיא ,טייצ רעזיד ןיא

 ,ןטכישעג יד ןהאשעג ָאד ַאד

 גגערט טזעװעג טינ ןיפלוד רָאװ ַאד

 ?ןטכיט ןוט רע טָאה ענעיװו ףיוא ןוא

 ,געו ןייא ךָאד רע דנאפ רעווש ןייז ךרוד

 ןטכירסיוא ןותיח ַא םיא רָאװ רעד

 ;ןדנאלנגרוּב ןופ ןוזןגָאצרעה םעד טימ

 ןױנאהריפ טינ ןונ רָאװ ןותיח רעסעּב ןייק

 ץנאלאּב רעד ףיוא לי א דנוטש סע

 ;ףרעטלגניא ןופ ףעי ןוא םיא ןשיוװצ

 ?ץנַארפ ןופ טסּבלעז גיניק רעד רעּבָא

 ;ורע ןופ ףײמ ?רעװ ?קיזָאד רעד ,טכוד ןעד

 ,ץנאג סױא סע ןעמ טכיר ?ןיא ךרוד

 ,ןרעג ךיױא סע ךאז גסרעווש רעד

 ;ןרעדנא ןעד טינ ןוא ןעד ןעמענ טלָאז רע סָאד

 ,ןרעדנאלפ ןופ טשריפ טָאװ ,גָאז ךיא ןעד

 ,11טייז ךייא ךיא זא ,ןותיח קיזָאד רעד

 ,ןעשעג רָאג ץנאג סָאװ ןונ רע ַאד

 ,דיירפ עסָארג גיניק רעד טָאה ַאד

 ןעזעג ןרעג רע טעה םעדייא ןייז

 ילָאטיא * ,דנַאלגנע -- 1000111ס1/8 'לַאטיא + ,םענעי* .ןרעלק ;ןטכיד==7  ,ליופ 1

 ,םיא ? .רעמ 5 (רויטקנוינָאק) זיא ? .רעדנעלנגרוב רעד 2  ,ךיירקנַארפ --- ת'48

 .טגָאזעג ּבָאה ! .רעװש סניפלוד 0
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 ;. . גנירערוירפ 36 טטיקרעװ ןונ

 -+ןדגשוו ךיז זו כוס טפיֿכעֿכ 'נוק

 וכו סיו רעד טימ טרסװ ךגעמ ךרפס נוס
  טטע יע יע

 .גנורפס גיי ןיפ סיק וֿב נכקרכס 'גוח

 :ןלנעס ןדייכ ט'ע טו ןיל בניֿב נוק

 3 נס סורק ןער טימ ןיס טץיורד כוס
 ,:ןדיר טינ טרס ןייס עי ריי טנו קי כי

 כו ץיל 7 טשינ טניק טי
 * ן6 ןריק זיו זר יערט-טרוג
 א לנוטשנטריו ןייס כיס טירעוו םד

 - -ןנ 6 כוח ןֿפ פונק טרוכ זקוו ןרעְס ריק
  דנוֿבנח ליירו רינכ ךֹק ךיז ןילפ-
 -* ןבקזךור וחונ כח סייט טיכייוו כי

 - .ןטרט ילפ םער ןימ ןייר זירכ ןיכ ךיס

 רע טוס וק טנחייַנ טוס ןקיופגנוס סר

 : "קע א
 עח סעד טינוכ א

 : א מ ר רעס ךֹ ר עכו
 2 פנח זירפ זַײוכ ן'יס רכיוס רו כוק

 נחל סו טי 1: ר ןק רו נו ;

 }|  :ליט טניהעצור 2

 *ןדייקנ ןכיע ריק ןכ0ס 1

 * טראפ סיד בנינ וה ףרללו סעד ןיק טכיז :
 יש ט םריד זניופ ןוכ טסרוו ךיד וה שד

 גע עא

 / - *ןקייכ 30 ןזר ןליס טימ
 = ןפױכ טנוק ךוכ ןטעד טיכ ךיז טנוק קז

 "שיק קד כו קי ורר טדנומ א ןקר

 - ןיא יי אר סוג 16 ךרכמ 2
 + * ןכעג ץמ ריוכ ךוד ןת טנוז סד

 וי ןיֿ 503 ןופ ריירו ןייק1'ס קד
 -* ןכעשרר טינ ךור ןר ןויק טשוֿג ןעדי

 .ביו ךיל םד זש ךיס ב0ס {'
 = *ןנענרד טיג ךימ מעט נוי ןייק ףיול

  ןאמ רנילייק ןייז טכֹמינ יי יז ןונ

 וו ונ רדיו טְכורְכיִ  ךוד.שו

 ןיה נו א
 * ןטייכ ןימ טיכ יוד ינעיי טד } 0

 יי טמנ'ד .ןייה
= 

 י אי 1: יי
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 :טײטטנהעצה || חנעיװ א זיראפ

 ייר'כיוכ ןייסרעװ וע טֿכודיברנ"ס {{ - טקומנדנשס םעד ןיכ ך'6 ךופמרפ
 .ןפסנגריו ריס ךיז רסוו רדכח רעב || -רטֹחז ןטי0 רעוו גט יכק כו
 ךינייורק טרדנוס טיכלמ רעד ךכיוט לעד ן} טלטש ץכלב סיר בוס טע ןייד טנײמ ןוכ
 :ךילכייוס וזח טיכ ךיוס טנעטסךכעשורפ{{ - רטחט ן"ק ררוס ץריוט יי 'יו ךק
 | 1 טטפכ רימ מר זיס ךיס ניוו סורד

 טייג ריוּכ טייזריק זסװ טיכ םייוו ךיח {ה = רו סיירוב ןכיג ןיס ריי :
 - ןטע3 רוכ ןוט ןוכ דיר טעג ןרפשייונ טיג ייז 'כו טרוו ן"ק דיר ךיורכז
 טיוטיג ריס טימ טרונ כ0ס ךיס'נוס|- ןרפט"ור לדו {קכיוו רעװ ריר ךיח םד זיכ
 .ןטעכ רב ןנױק ױכס עשְנמ = = 0
 טיוס ןסעוװכנחריס טלעמוקד}} }8 ייד 50 סי ןמסק ררוזס

 -ןטע ןריקוב רימ טיװ טרוג טו * ןֿפס) וכ שייוריס ןכיפיהורסג
 ןויחז יח לסוו ךוכ סיס יז ןבכיג וו - א ?"וווק ןטכט רעס קו וד
 ןחסק גיכיוק סעל ןיֿפנוד כױֿפ םיז ער ויכ * ןֿפקֿפפ ןטוג סיר ךיילג ןדגוטמרר וד

 /ג58ש

 וע יי
 די 4

 :ש : | 4 ׂ / =

 א : =

 : ךרחװ סנעכזיפ נו סנעיוו נוס ןירפ

 :ןגכ?ב גיניוק ןעד ריופ

 גט
 : א סב רצ

 עי = ןיפ רו '
 = לסעײ

 יי }

= 
 י=}
 / יג 4
= 
5 
42 
 א

 ו
 אפ
 י צי
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 ,- * ןגאלש וױק טוז ןימ ט'כ ןי יז םד -ןנס תיר רכיוה סי ןנכיג ור
 .ןרכעהיכ .נוח רכסכ ךגױמ רער םטעטווק רפת ןלכיומ סנייז וויל
 - :ןדנעװרטכוט רעד ןגיִג ךיזוסנ פד 1 י * ןנולז גיכיוק ןכיל סעד טנוו רע

 ג סויע .; 4 'ׂ טראגיש 6 5 א א 6 ליסא | ּׂ

 ךק ןטיכ טווז םָבֿגעו קיזרעשד --  ףקורעלוט ייד ניכיוק רעד ןד

 1594 ענָארעװ ,"עגעיװ ןוא זיראפ, ןֹופ ס תס טײז

 ך75 יז רצ
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 2?טײרּפעג ןיא רע טָאה :טּפַאשטָאּב רענייא טימ

 ,ןעצ לָאװ ןגיצרעה ,+?ןפָארג טיפ

 פןריװרעס םיא טלָאז רע ,?טסאפ םיא !טאג ןוא

 ,ןריצאּפש ןעמוק םיא ֹוצ לייװ א טלָאז ןוא

 ,ַארפ רָאג רָאװ רעד גנוי לדייא רעד

 ןעײרּפ ןוט טעה לָאװ ךא ךימ ךיא ןא

 ,ָאי טראפ ?טרָאהעג רע טָאה יא ןופ |

  ןעײל רעכנעמ ןיא ןייש ןוא שּפיה רע יז יװ

 ,ָארטש סָאד טקעמש רעייפ סָאד ןעוו ןוא

 1סהיוֲה יד לָאװ רָאֿפ ריא ?טסיװ ַאד

 ןטייראּבוצ ןחח רעד ךיז סָאװ דלַאּב יו

 ןטײר םיא טימ לא יד ,רעטיר טרעדגוח טימ

 קעװַא טײג סע רעּבָא .העידי ַא ףיֹוא טרַאװ דנַאלנגרוּב ןופ ןתח רעד

 טמעג .ןענעיװ ןצ טיצ םיא ןוא ,טינ טמוק ווירּב ןייק ,גָאט ַא ךָאנ גָאט ַא

 ,ףיוה סניפלוד וצ ןטײר וצ יז טימ טמוק ןוא ןלעזעג ףלעווצ לָאמגײא ךיז רע

 ,רָאד סמייה ספיוא ָאזַא םאק רעש

 .ןעגייז ןעד וצ ןּבע רע ג2סעק זא

 ,רָאװ ןעגנאפטנא רע ךעלביל רָאג

 ,גןעגײקעצ ןטלָאװ ץרעה יד לָאװ יו

 ,רַאג סמוא םיא ןעמ ןיוו יד יירט יד

 ןענייש ן| טלָאז טיג סע 1+?סָאד ןטרָאװרעד

 ,פןדנא רעז ןוא רעז עגעיװ ךָאנ םיא רָאװ ןוג

 ןדנאש ראפ זןגָארפ יז ףיוא טיג ג?טשרָאט ןוא

 וױה םיא םוא רע גניג גפרעטמיא טרָאג

 ןטנגעג ללפ ןיא ןַארַאפ טגײה ךָאנ ;(110/ 'צנַארּפ ןופ) ןטעּברַאפ ? .םיזולש 3

 ָאזלַא ,ןבורג לַאגיגירָא ןיא + .15 */ עז ןבוט:םוי ףױא '2 לשמל ,"ןעײרב} םרָאפ רעד ןיא

 נה ןיא לה ,"טעמכ, טיִנ 5 ,ןטעּבעג טָאה ,2 הרעה 182 4 'לגפ ןא טימ שוריפּב

 ,טסײװ?  .רעירפ 2 .טרעהעג 7 ןײז דּבכמ ;ןעגיד 7 ,קרַאטש ,רעײז ? רָאנ ,שטייד ןקיט

 ףָאז ריא טסײװ ,יורטש טקעמשרעצד רעײפ סָאד ןעװ :טשּפ יא טע סָאװ סָאד -- חיװח

 סבָאְק 2 ,ןעמוקעג זיא :טקעפרעפמיא 1  .סיױרַא ןופרעד טמוק סע סָאװ סיֹורָאפ ןיוש

 טָאה 5 ,ןןעקגעג27 זַא ידכ + ,ןצַאלּפ ,ןעמוקעג טלָאװ רע ךיילג ;ויטקגול

 .ךימּת ,רעמיא 5 ,ןגערפ 222 ,טרָאטצג טי

 ,19 טטנישעג:רוטַארעטיל עשידי



 ענעיוװ ןוא זירַאּפ | 128

 ;ןריט ןוא רעטצנעפ ךרוד טעקוק ןוא

 ,זױמ רעד ךָאנ טריּפש ץאק יד זא ךיילג

 .ןריּפש ךא ריא ךָאנ רע רָאװ ָאזא

 ,סיוא רָאװ סע סָאד ,ךאז גיגיק רעד

 --,ןריפמוא טנַאק ןיימ טינ ןיא רע סָאד

 ףעלרעמעק רעד ןענייא ןיא ןיא רע טריפ םורד

 יןעלרעמעי :העומש יד ןגָאז וצ ןָא םיא ּבוה ןוא

 ץנאג העומש יד טיא טגָאז רע

 :רערט טימ לופ ?ןגא ןעגייז טימ

 ,ץנאט ןעד ןיא ןעמוק סָאװ רע יו

 ,רעווש ןייז ןייז וצ טענײמ רע סד

 ,יץנאש יד רָאװ ןכַארּבעג םיא יװ ןוא

 ;ורעג ןיז טנָאק טינ ײּברעד רע סָאד

 ,לןגָאצעג ךיז רעטניה דרואוו דיירפ ןייז לא יװ

 . .ןגָארפ סָאװ םורד רעטכָאט סקידײל יד רע ָאד

 ,ןינ :דלאּב טגָאזעג טעה יז יװ ןוא

 ,ןּבָאה ךָאנ ןעמענ ןאמ ןייק טלָאװ יז |

 ;ןייטש ןייא זא רעטרעה יז רעוװ ףיורד ןוא

 --,(ןּבָאלג ס'רע טכעמ ָאד) ךןרוד רָאד ןוא

 ןיא ןגײל ןוט םורד יז טעה רע

 ןּבָארגעג ףיט ?ןרוט ןענייא ןיא

 ,ןדײל רעטראמ ןוא טָאנ ליפ יז טכאמ ןוא

 ,ןדיימ הָעָד ריא טלָאז יז סָאד ןטרָאװרעד

 ,ןוז רעּביל ןיימ ,רע ךָארּפש ,סיוװ םורדח

 ,ןעגנאגּפָא זיא טשיג רימ ןָא סע סָאד

 ,ןָארט למיה ןיא סיוװ רעד טָאג ןוא

 ..ןעגנאּב טוט םורד ץראה ןיימ רימ יװ

 ,?ןָאה ָאד טגָאזעג טציא ריד ךיא סָאװ

 .ןגיוא == ? .עטכישעג יד ןָאד 1

 בנוּבײרש יד ןוא ךַארּפשסױא יד רימ ןּבָאה טנַײה ךיא) 082006 יצנַארּפ ,ץנַאש ?)

 לַאפוצ רעכעלקילג ;(ןגרעּבנעסײװ .מ ,י יב לשמל ,"סנַאש, ןטריזינרעדָאמ םעד טָאטשנָא *ץנַאש,

 .קילגמוא ןַא ןפָארטעג םיא טָאה סע :ךרעּב ?ןכָארּבעג םיא זיא יש יד, {(סיּפש ַא ייּב)

 ?עמרוט ,םערוט == ? .עזייּב יד * ,ןרָאװעג ןלַאפרױַאֿפ זיא * ,רעטנעענ 1

 ,ּבָאה== ? .העינמ יד ןעװעג ןיא טײז ןײמ ןופ טיג זַא ?
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 ,+ןעגנאל רָאפ ןוט ןגעמ ךיא טעה סָאד

 ,ןעיורט ןוא גנונפַאה טַאהעג ּבָאה ךיא רעּבָא

 ,?ןערעג ןכַאמ טייקיטרעה יא טלָאװ ךיא

 ,ֿפריצ ןעמייהנא ,ןֹוז רעּביל ,םורד

 ,ןטלאהפיוא רעגנעל טינ ךיד ליוו ךיא

 + ףימ רעפטנעראפ ,םורד ךיד טעּב ךיא

 ;ןטלַא ןעד רעטָאפ םענייד ןגײג

 ,ףיד ןונ ךיא טעּב ךא !?רעדוזא ןוא

 ;ןטלאוו ןזָאל טָאג גנידלא טסלָאז וד

 "ןפאש ךימ ףיוא טייז ָאז ,טסיז ךיא גָאמראפ

 .פןפַאלק םיא טימ ליפ גניד רעדנא רע רָאװ טסיז

 ,גנוי לדייא רעד טרעהרעד סָאד ַאד

 רע דנוטשרעד ךיילג ןקערש ןסָארג ראפ

 גנול ןוא ץרעה ןייז ָאד םיא ךָארּב ןוא

 (!רעדנואװ טינ ?ךעלײרפ ףךימ רע טסענ ָאד)

 וגנוצ-קינײה יד ףױא רע ּבוה ךָאד

 :רעדנוזאב סָאד לָאװ סייוו ךיאח  ךָארּפש ןוא

 ,רעּבײװ ןוא ןענאמ ןעמעג וצ ?טריּבעגנַא סָאװ

 ירעגיירש רעד ויא טרָאד ,למיה ןופ טמוק סָאד

 ,טרעשאב טָאג ןופ ךא סָאד רע ןוא

 ;ןדנעװ טינ שטנעמ ןייק ךָאד סע טנעק ָאד

 ,פטרעה ןייגוצ ןלָאז רימ טָאה סע

 ;ןדנעז ןוט ָאזא סע טָאה טָאג ןוא

 .טרעוו לָאװ דייר רעייא רימ ןייז םורד

 ,:ןדנע ןוג טייז סָאד ?ןטרעװטנערַָאפ רעייא

 ,ןעמעשרָאפ ןוט טשינ טימָאד ףךימ טָאה ריא

 ףעמענפיוא ךיא ליװ סָאד ,ליװ טָאג סָאװ ןעד

 ,דָאגעג ןיא טרעײג ךייא 12טיּב ךיא

 ,קירוצ גגַאל ךָאנ *

 ןכַאמ ןעגעק יז לעװ .ךיא} זַא ,יורטוצ ןוא גנונעפָאה טָאהעג בָאה ךיא רעּבָא !טשּפ ?

 | ,טײקטױרַאה ריא ףיוא ןּבָאה הטרח

 ,קינָאה-: קיגייה } .עקַאט 6 ןסעמש *  ,רעדנװַאּב ? .רָאפ = ןיצ--- 5

 ,טעב--22 ,טציא טקידנע 11 ןרעפטנערַאֿפ-- 19 .,טרַאה ? ,ךייש ןיא סע סָאװ *
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 :ןרעגאּב ךייא ןופ ךיא ליוו רעמ טשינ

 גטָאל ןעהעז ענעיוו ךימ ריא סָאד

 יןרע ןוא טכוצ ןיא ןדייר ריא טימ ןוא

 2טָאּב ָאד לייה ליפ םיא גיניק רעד

 ןרעג רָאג ןוט סָאד טלָאװ רע ,ךָארּפש ןוא

 . א?ןטיּפטנַא ָאזא לעּבאזיא ס'נעמ רָאװ דלאּב ןוא

 .ןטיברעּביא וצ ןעז ענעיוו לָאז יז סָאד

 !ןיזירּפ יד ןיא ריא ןעמ רָאװ ןונ

 ,ןקיש גנוריצ ןוא ךיילק עשּפיה ליפ

 .ןיֹורּב ?טימעס סיוא קָאר א טסיז ןוא

 .ף?ןקילּפנא טלָאז ךילנייש יז רע סָאד

 ,?ןיוּפאק ןוא רעניה ףא ריא טקיש ןעמ

 ,ןקיוקרעד טימרעד טלָאז ךיז יז סָאד

 .ןעמונעג ןרוט ןעד ןיא ?פסלא ןעמ טָאה סָאד

 .ןעמוק ריא וצ עלעבאזיא סָאװ דלאּב יװ

 ,טסאפעג גנאל ןונ טסָאה וד :ךָארּפש יז

 ;פ?ןעגנערטשעג סָאד ןא ןונ סע טייג 'ציא

 : טסאל ןעד ּפָא קידיײל ןוא דייר םורד

 ?ןעגנערּבמוא טסּבלעז ךיד וטסליוװ טורָאװ

 גסטסַאפ ענעיוו טעטָאּפש דייר רעד

 ןןעגנעה רימ ןא ןיימ טינ טלָאז רעדח : ךָארּפש ןוא

 ןגָאז ליװ רע סָאװ ,ָאי ןרעה ךיא ליװ ןונ

 ןגָאט יירד 1!ןארָאפ ליצ לי ךיא רעּבָא

 ,ךאז יד ייגוצ ךעלרע סָאד ןואז

 יןעמוקטימ לָאז טףָאשיּפ רעד ,ךיא ליוו

 .ךָארּפש דנוציא ענעיוו טרָאװ יד

 ,ןעמונראפ טָאה עלעּבאזיא יז ָאד ןוא

 ,ךא ןתח םעד סע ןעמ גטָאּפנא ַאד

 ;ןעמולּב ןוא ןזָאר ןייז סע ,טכוד ןעד

 ("ןטיּב בוט:םוייטוג} 'לגפ ,ןשטניװ -- ןטיּב) ןשטניאװעג םיא טָאה * ,טזָאל == 3

 שרוש ןופ) ןעזרעד 5 ,טעמַאס -- 5 ,הסיפת 4 .ןגָאזנָא * ,הסלצה לי

 טציא ? ,ץלַא == 8 .ןיופאק ,ןיורב ,ןײוזירפ ;לַאנינירָא ןיא ,רעניװּפָאק = .(קילּב

 ןעמ 1  .פוקסיּב .רעירפ 1 .קרַאטש * .טײקגנערטש טימ ןעמענ ךיז ןעמ טעװ

 ,ןבעגעגרעביא ,ןטָאּבטנ סט טָאה
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 ,ןדײה טנעק ריא טימ ןוא ףעז יז רע סָאד

 .ןדע=ןג סָאד ןיא ןיילג םעק רע ,ןיא טכוד

4 

 טיג ןיפלוד ןוא גיניק סעד ןענעקרעד וצ ףיז טיג זירַאּפ ואװ ,ענעצס יד

 | :רעטכָאט ןייז םיא

  גנירג ןוא רָאג ס'טלָאװ גיניק רעדח

 ןציז םענעי ףיוא סיוא טרָאד ןטכיר

 גניר ןדליג ןייא ?ןלָאה טעקיש ןוא

 ןןצירק ןיירד בוט.לזמ דלאּב סיל ןוא

 גניזעג ןָא ןוא ?טכעלפעג ןָא ןוא

 ,לןציג טינ ןעמ טרעה +ףָארג ןייק ,בר ןייק

 זןזיודלאּב ןָא ןוא ?טיױל ןָא ןוא ןפראה ןָא

 .פןזױּפשטנא ךיילג ענעיװ זיראּפ רע טעכאמ

 וטטָאּב פרעטייבמורט ם'ייז רע דלאּב זא ןוא

 ,עיירשסיוא םוטעמוא ןטלָאז יז

 טָאה ןבעגסיוא רעטכָאט ןייז רע ײװ

 ,הָיַוַה יד ץנאג--'מעוו ןוא יװ ןוא

 גגטָארּבנטעּב ןוא דיירפ יד םוא ןוא

 12:עײרּפ לא דמערפ ןוא שימייה רע רָאװ

 .ןצנאג טענַאמ ןייא ןייז ןפָא טלָאז ףָאה רעד

 ןצנאט ֹוצ ןוא ןליּפש ,ןעקנירט ,ןסע וצ

 דנוטש לטריפ ןּבלאה רענייא ןיא

 ןןעמורּב רָאג ןוא ץנאג טָאטש יד סָאװ

 ,תויהש ,ןעגנערּב * .(היטקגױײינָאק) ןעז יז לָאז רע זַא }

 רעד ןיא ,הארו, טײטש טטקעט ןיא רעכיז ןצנַאגניא סיג יא ןיִּב טרָאװ םעד ןיא +

 .ןעלּפַאלּפ * .?בורג, טגײלעגסיוא טרעװ ףָארג סָאװ טייצ

 ,10440 'צנַארפ 'לגפ) ןכַארּפש עשיעּפָארײא עלַא ןיא) טנעמורטסגיא,עגורטס ַא 6

 .ןרעטיימורט ? ,8/ 64 שיכַארַא ןופ (18040 שטייו ,!ט1מ18 שיליופ

 ,8004 ם )5816 שינַאמָאר ןופ טמַאטש ;"שרא ,'רבעה רַאפ טרָאװשטײט עכעלטנייװעג סָאד *

 ,ןסײהעג רע טָאה ,רעטיימורט == 5

 ,86--80 יז ךוּב:ײדגַאל ןיא ץיטָאנ ןײמ 'לגפ ,הרושּב 11

 ,האפפש !ןבירשעג לַאניגירא ןיא -- (עיירפ ,עיירש) ת ןָא יטיניפניא 1

 | .שידי ןרעטלע ןיא גנוגײשרעד עטפָא גונעג ַא זיא (הא"ײרפ



 ענעיװ ןוא זירַאּפ עמ

 ,דנומ רעלא ןיא רָאװ גלדנאה רעד

 ;ןעמוק גיניק םעד טימ רעװ ןיראּפ יו

 דנוטש ךאז יד יװ ,טסואוו ןאמרעדיא

 ;ןעמונעג טָאה ענעיו רע יװ ןוא

 ,רעטומ ןוא רעטָאפ רָאװעג ךא ס'דראוו דלאּב יו

 .רעטוג ָאז לעזעג ןייז ָאדרַאדָא ךא ןוא

 גטכולפ םענייא ןיא רָאד ןפָאל יד

 ;ןּבָאנק םעד וצ ןעמאק ייז סָאד ויּב

 טכוד סע ןוא ,ןיא ןעהאז ייז

 ;ןּבָאה וצ דיירפ יד ןייז ךעלגימ טינ ייז |

 ,טכווראפ זייּב סָאד !ץעטש ָאד רעװ ןעוו

 ,ןבָאלג ?ךעלקיטרעה טוג סָאד ןאק רעד

 ,פףעלנערג ענעי ןוא דלוש רעדיילק רעד רָאװ ךא

 .ךעלנע רָאװ ?לגיצניוו ןייא םיוק ?םיִא ?רע סָאד

 לָאװ ןיא טנאק יד ,רעטומ טלא יד

 ;סערָא יד ןלאה ןעד וּבָא םיא ףרואוו ןוא

 ,לאז ןוט ןעמ זא ,ןיא !:טעקורד ךא

 ;טערָא רעד ּפָארט רעד ,טלא רעטָאפ רעד

 לָאמ טרעדנוה ןיא טסיק ָאדרַאדָא

 :םעראוו רָאג ןרערט ליפ סיל ןוא

 ןסָאלפעג םיא ןופ ייז ןרָאװ ןדיירפ רָאפ

 ,12ןסָאלשַאּב ץנַאג םיא רָאװ סָאד ץרעה'ס ןוא

 1גטכָאמ רע סָאװ טענייוו רעטָאפ רעד

 !ןויראּפ ןוז ָאװ :רע ךָארּפש ןעד ןוא

 --טכָאדעג טינ ךיא ּבָאה גוטילצנע ןייד ןהעז וצ

 !ןיװעג ּבײװ ןייד ךא טָאג רימ טָאה ןונ

 ,טכָארּב רעה ךיד רעד ,טָאג ייז טּבָאלעג

 .ןויד ןעד גָאט ןעד ןָא 1ךיז ךיד ךיא סָאד

 ,1דןּבע רימ זיא ןוא ןּברעטש ךיא ליװ 1?לָאמסָאד

 ,ןַאמרעגנוי * ללפ 2 (קסע רעד :טנײה ןגָאז ףימ יװ יֹוזַא) ךַאז יד

 .ןזירַאּפ 5 ,קרעט רעד /  ,סעצנָאװ 5 רעװש * ,דימּת 3

 ".,ןיא יז טיקורד ךא, ;לַאניגירָא ןיא 21 ,רעּביא 1 ,?ןלגיצניװ , ;לַאניגירָא ןיא ?

 .87 יז ליפ"דיי ןוא 122 ,56 יז ןעלּפַאטש 'לגפ .םינּפ 1 טנעקעג טָאה 1 ,טמעלקרַאפ

 ,קיסַאּפ 1 ,טציא 19 צז 5
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 ,ןבעל ייּב ךיז טילצנע ןייד ךיא סָאד ךָאנרעד

 ףָאה םעד ןיא ןוא ץאלאּפ ןויד ןיא

 ןעגנארדעג ךלעז ןעזעג ינ דרואוו

 + ףָארג ןופ ןוא רעטיר ,טיילרעגריב ןופ

 :ןעגנאפטנא ןיראּפ טלָאװ ןאמרעדיא

 בוטילזמ סָאד ןוא םכילע:םולש סָאד

 ;ןעגנאגסיוא ןא ןּבָאה טיג טלָאװ סָאד

 ,ןןבײרפ סָאװ ןעמ יד דיירפ יד ןוא ןזעװ סָאד

 ןבײרש וצ ךָאנ ןגָאז וצ טינ רימ טייטש יד

 בָאנק רעד זיראּפ יו ,טכירּפש ךוּב סָאד

 ,ןלעזעג ןייז ָאדרַאדָא טפור רעד

 באג םיא רע בייוו א וצ ןוא

 ;ןלעּבאזיא יד יורפ לדייא יד

 ּבָאה ןוא סוג סרעטָאּפ ןייז לא ןוא

 ,ןלעטשוצ ןוט טָאה טָאג םיא סָאװ ןוא

 ,ןשנעמ ןעײרטעג ײװצ ןעד סלא רע קנאש סָאד

 ןשנעּב ךא קרעװ ריא לא ןיא ייז רָאװ טָאג ןוא

 ,ןטלא יד ךא ןּבראטש ָאד ףוסל

 ,רָאפ :ןסיײהרָאפ טָאה ?ןיא ןעמ סָאװ ןוא

 :ןטלאהעג סלא דנוציא םיא דרואוו סָאד

 ,גןעניא ס'גטָאה ייז ןוא ןייא ןיא ןעמ ּבָאג דנאל סָאד

 .ןענידרָאֿפ לא קיזָאד סָאד ייז ןרָאװ לָאװ ןוא

1 

 ןרעדליש טימ טינ רעּבָא ךיז טנגונַאּב ןַאמָאר רעזדנוא ןופ רָאטױא רעד

 =טסיר ק יד ןופ ןעגנויצַאּב יד ןגעו ןרעג זיא רע יװ ױזַא :עטכישעגעּביל יד

 ,רעגײטש ןכעלשידי ַא ףױא ןלייצרעד וצ ענעיװ ןוא זירַאּפ ןולעה עכ על

 וצ ןוא עמעט ןייז ןופ ןטערטרצּפָא טַאלג טײצ וצ טיײצ ןופ ביל רע טָאה ױזַא

 ןגָאװצסױרַא רעדָא רענעײל ענייז רַאפ זיא סע סָאװ ןיא ךיז ןרעפטנערַאפ

 טנעײלעג טָאה סע רעװ זַא ,רעגײטש ַא טקרעמַאּב רע .ןצנעטנעס ענײמעגלַא

 סָאװ ,תונעט ןּבָאה ךָאנ ןעק רעד ,("שלעוװש ףיוא) שינעילַאטיא ףיוא ךוּב סָאד

 .222--219 יז 1 טפירשטײצ ןיא *ןּבײרט, דויטצ ןיימ 'לגפ ,ןּבירטעג טָאה ןעמ סָאװ }

 ,טנַאה ןיא טַאהעג סָאד ןּבָאה יז ,טגָאזעגוצ {לָאצרעמ היטַאד) יז ?/|
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 גנַאל ױזַא ןעיצ טלָאװעג טינ טָאה רע רעּבָא ;טצריקעג ןענייז רעטרע לייט

 סָאװ ,שינערעהוצנָא ןשירעגנוילױאװ ַא טימ סיוא רע טזָאל לייט ןטרעפ םעד

 :טײצ רענעי ןופ רעגניז עקידנרעדנַאװ יד ייּב ןעועג טּבילַאּב ױזַא זיא

 ,ןןריפ ןעד ןופ ןרעה רעטייוו ריא טלָאװ ןואק

 !?ןרימש לעק יד רָאפ רימ ןומ ךיא ,טראוו ָאְו

 .ןיא הקספה ַא ןרעוו טכַאמעג רשפא טגעלפ לייט ןטפניפ ןופ ףוס םוצ |

 :ָאד ןענעייל רימ לייוו ,ןריטיצער

 ,גָאמ ןעגניז :ןיימ טינ ךיא םעד ןופ . ..ײ

 ;םראברעד םיא רעּביא ךימ ךיא :ןעוו

 ,רעדינ ןזָאל ָאד !ץעזעג ןיימ ךיא ליוו םורד

 י!רעדיװ ןעד טמוק ָאז ,ןיימ ןרעה ריא טלָאװ ןוא

 :ןָא ךיז טּבײה לייט רעטסקעז רעד

 ,טסקעװרעד ץרעה ןיימ וד סָאד ,טָאג ,ךיד טעג ךיאח

 ."טסקעז סָאד לייט קױָאד סָאד ךאמ ךיא סָאד

 :רימ ןענעייל לייט ןטעּביז ףוס םוצ

 ,ןסילשאּב לײט עטעּביז סָאד טוט ָאדח

 ."פןסינעג ןזָאל תובָא תוכז זנוא לָאז טָאג

 םעד טיפ ךיז טקידנע (לייט רעטנעצ רעד ָאולַא) ךוּב עצנַאג סָאד ןוא

 :טגָאזעג טלָאװ ךיא ,ןייש יװ רעּבָא .ןחישמ ןקיש לָאז טָאג :חסונ ןכעלטנייוועג

 : טקירדעגסיוא סָאד זיא זעיצַארג יװ

 ,ןיימ גנונפָאה יד ןוא סלוּבליּב רעד

 ' ןטייר וצ ןעמוק לָאז רענייא טָאד ,זיא

 ?" ןרָא עגנאל טימ ץָאּב ןעיורג םענייא ףיֹוא

 ,ןרָאה !ךעלצייש ןייא רָאג ןזָאלּבנָא לָאז ןוא

 טָאטש יד ןיא ןעגנערּב זנוא לָאז ןוא

 ,ןלײװרעד ןוט טָאה טסגנאל רָאּפ טָאג יד

 ,עפָארטס } ,םירָאװ ,לייוו ,ןעד * ,רעמ ? .ריפ יד ןופ 1

 טבוליג-למיגה תוא המלשנ ;(70 'ז *ןעלפַאטש, עז) יּבשּת סרֹוחּב הילא ןיא ילגמ 5

 ,"למיה |ןוב| טוג אייז

 .טלַאהנָא ,רַאּפשנָא ; ('שינעּפעשטוצ , טשּפ ןטשרע ןטיול) אמּתסמ ָאד

 'טקנופ סע טײטַאּב ָאד רָאנ ןקידנסיוטשּפָא ,ךעלקערש ךעלטנגײא טטײה *ףעלצייש , ?

 ,לױרג ןופ) ?ןעלײרג, טכַאמעגרוד ךיא טָאה טשּפ ןופ גנולקיװטנַא עכעלנע ןַא .ךופיה םעד

 ,170 יז עז ,ןטײצ עגנַאל רַאפ *
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 טאטשאּב ןייז לָאז ָאד סָאד טימָאד

 ןלייז רעזנוא ןוא ביל רעזנוא לא

 טאז ןדייר ךיז רימ ןלעװ טרָאד

 ןלייצרעד רימ ןלעװ ףליה סטָאג ןוא

 יעלעּבאזיא ךָאנ ענעיוו ךָאנ זיראּפ ןופ טינ ןוא

 ,הלס ןמָא ,ןעמָאנ סטָאג ןיא רָאװ ייז סָאד

5 

 ואװ ,ןעגנוכײװּפָא ערעסערג אפוג טסקעט ןיא רימ ןענעגעגַאּב ךיוא

 =א סלַא ןעגנערב ןלעװ ףימ .ןעעדיא ענײמעגלַא טלקיװטנַא רּבחמ רעד

 יד טלדנַאהַאּב טרעװ סע ואװ ,לײט ןטסקעז ןופ ּבײהנָא םעד עיצַארטסול

 טפרַאװ ןיפלוד סָאװ ,םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא סוחי ןוא טלעג ןופ םעלּבָארּפ

 ,ןזירַאּפ ּפָא

 ,טוג ןוא טלעג סָאד ןייז זומ טכולפראפז

 !ןּבָאלג ןייז ןָארד טָאה ָאד רע ךא ןוא

 ,טור טינ טכאנ ךָאנ גָאט םורד שטנעמ רעד

 ןןּבָאר טימ טפָא ןוא טכער טימ טּפָא ןוא

 טולּב ןוא שיילפ ןעמ טפיוקראפ טּפָא ןוא

 .ןּבָאה ליװ ץאש ןעהָאה א ןעמ סָאד רָאנ

 2לפעווש רעייפ זא ןיה ס'טריפ לווייט רעד

 ,לּבעג ןעד טריפ טניװ רעסָארג א זא ןוא

 ןאמ ןייא ןּבעג רעטכָאט רעגייז רעגייא ליװ

 | ,רעּבײװ ןּבעג ?ןעניז ןייז רעדָא

 ,ןָאק +לומ א רע ּבָא ,טינ טגָארּפ ןעמ

 ןרעּבײרש רעדָא רעגרעל א ןיא רע ּבָא

 יןָאצ רעד טפערט ָאד טלעג סָאד ףיוא יטרָאנ

 ,רעבײרט:סלײא ןא רעװ רע ןעװ ןוא

 ןןפאל א ,?ףנוטש א ,ראנ א ,גרעוװצ א

 ,ּפאנש םיא ךָאנ ןעמ זיא ָאד ,טלעג טרָאנ רע טָאה

 ץינש ןוא ןיה יג ,דיימ א ,ּבָאנק א

 ,ןטָאראּב ם'ייא טימ ףיורד ךיד יז ןוא

 יז ענַײז ; היטַאד * .לבעװש (קעװַא טריפ) רעייפ יה ױזַא ? ,ןביור== 3

 ,ֿפָאק רעּפמעט ַא ;ץָאלק ַא * ראג: 5 ,עיסעפָארּפ ;טשּפ ןטימ ָאד 3

 .טשיגרָאג 7
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 :וקיג רעטשרע ןייז ,גָארפ עטשרע ןייז

 ש?ןטַאקוד רע טָאהװ "ןטלעג ליפ יז טָאהװ

 ,בץיװ ךָאנ ןיז ףיוא ןיימ טינ טגָארפ ןעמ

 ,ןטָארעג לָאװ ףיוא ךָאנ טייקמורפ ףיֹוא

 ,הד'מ !עזייב עכעלטיא ןא טקעד טלעג סָאד

 !הױינה ןּב רוממ א רעװ ןיוש רע ןעוו

 ?טּברעקעג טרעײנ !ּפָארט ַא ויא ,ךיז

 ,ןטכעלשעג רעדָא ביל סּבלעז ןייז ןָא

 טטּברעעג ןָאש רעטלא ןופ ס'רע טָאה

 ,פץטכעװשרָאפ ?ךוּבענ זגניד סכעלטיא ןא

 ,טּברעדרָאפ טימָאד סלא ןענעק ןייז

 --עןטכערטיצ ס'מיא ןָאק סטוג ןייק ,ּבָאל ןייק

 ,גגרעקיד ןענאּפש ריפ 1?ךורּב א 11ךייר רעד ןעד טָאה

 ןרקיע רעד טלעג ןוא טשינ דנאש יד זיא אז

 טלעװ רעד ןיא ןאמ רעטלא ןא

 ,רעגנוי יִא ןּבָאה טלָאז ָאד סָאװ טּפָא טָאה

 טלעג טָאה רע סָאד םורד טרָאנ ןוא

 ;רע ג?גנואווצאּב גטםיא 11ןריד עגנוי א

 גזטלעקרעד טכאנייּב יז רע ךָאנרעד

 ,רעגנוה יז טּבריטש ןעמרָא ןייז ןיא ןוא

 ,?ןטָאּברַאפ גסרָאפ לָאװ סע ןּבָאה 1?ןוייוו רעזנוא

 .גוטַאה טכער ??ןיימדעמינ ןאק טלא טימ גנוי ?ןעוו

 ריא וצ טּפַאשײרטעג סעגעיװ קרַאטש רּבחמ רעד טמיר זָאלסיוא םייּב
 רע טיג ייּברעד .ןורק עטייװצ ַא ךָאנ טגידרַאפ טָאה יז רעכלעוו רַאֿפ ,ןַאמ
 ןייז לָאז סָאװ ,ױרפ ַא ןטײצ עקיטנײה ןעמ טניפעג ואו :ץכערק ַא סימ וצ
 ?יירטעג יֹוזַא

 ,לכש * ,ךעלדנער ? ,ליומ ןופ סױרַא טגנערּב רע סָאװ עטשיצ סָאד !טשפ 1
 ףעג- * ,ןַאמלדַא ןַא---רעטּברַאקעג ַא ;ןטינשגייא ןכַאמ --- ןברַאק * ,רַאב | ,ּפָאױט== 5
 םיא טכַאמ ךַאז עדיװטעי ;טשּפ ? ,ךעּבעג--- 5 ,ךַאז ? ,השוריּב ןעמוקַאּב ,,טּברַא
 יד ןַאּפש ,ריפ * ,ךָארּבלקניװ +* ,רעכייר רעד 1 ,ןטכַארטןצ 2: 9 ,ךַאװש
 ---ןטלעקרעד ,ןעגנואװצַאּב רע טָאה 7 .ךיז 5 ,לדיימ * ,(בערג יד) קיד
 . ,םירָאװ ,לייוו *' ,טרעװרדַאפ ,סנטײצרַאפ ,רעירפ 17 ,םלממת ** ,ןליקרַאפ

 ( ,ןעמַאזוצ ןייג--ן ט ָא ה 220 ,טינ לָאמנַײק
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 ,ןךײמ יד ןיא רעװ ,יורפ יד זיא רעװ

 ,ןריד רעדַא לצלוּפ יד זיא רעוו

 ;ךײל ןייק רריו ןדייל טינ יז סָאד

 ןריה ןיימ ןיא טיג רימ ךיא םענ סָאד

 ,ךיילק א ןדיימרַאפ טריוו עכלעוו ,גָאז

 ?ןרילראפ ץנאט א ןלעװ טריוו עכלעווו

 לןכוזראפ רעדָא ןטראוו ןלעוו טריװ עכלעוו

 {!ןכואװ ייוצ רעדָא טענָאמ א ,רָאי קיצנייא ןא

 ףאד טמוק ָאד רעד ,גנוי דמערפ טשרע רעד

 --ןכאלגָא לָאמ ןייא רונ יז זיא ןוא

 ?ראלאט א :טמעס טימ רע טָאה

 ,ןכאמ ןזָאל ןוָאה ןוא זעּפוי שּפיה ןוא

 ֿםראנ רעטכולפראפ א רעװ ןָאש רע ןעוו

 ,ןכאז ןלא ןיא פקיטכיטנוא ןוא

 ןּבע היא זיא ןוא ביל רָאג ריא רע זיא ָאד

 ןּבייה למיה ןיא גגןיא 1סיז טלעװ זא ,ךיז טלעטש ןוא

 ופםעק רעטירד א ךָאנ ןוג ןעוו ןוא

 --גפןטעק ןדליג ןשּפיה רענייא טימ

 גגםעג ןיא יז סָאד ,וצ ךייא גָאז ךיא

 גפןטעצראפ ךא ןקירָאפ ןעד טריוװ ןוא

 .,םעד ןוײװ יז טריו טפאשביל לא

 !ןטעװראפ ּפָאק ןיימ לָאװ ךיא ליװ ףורד

 רעטעלּב יד זא ףןיילג דנאטש א ןּבָאה ייז

 ,רעטעװ ןוא דניװ טימ םױּב םעד ףױא ןיז ָאד יד

 ;עלא ןייז ןייּב וייז סָאד ,טינ גָאז ךיא

 --ןעמורפ ליפ ךא טניפ ןעמ יװ ,טכירּפש ןעמ

 .טעמַאט-- 5 (שיטקעלַאיד) ןכָאװ-- 4  ,ןויסג ַא ןײטשײב ? .לדײמ 2 ,לדײמ 1

 .טענ טסילש סָאװ ,קָאר ַא -- עּפָאי ,עּפוי/ ? ,ףךעלכעגק יד זיב דגּב רעגנַאל א -- רַאלַאט 6

 .(ריטַאזֹוקַא) םיא 11 .,(ויטקנוינָאק) טלָאװעג טלָאװ יז ףײלג 10 ,קיטכיטמוא-- ? = ,רָאנ-- *

 | ,ןעמוגעג טלָאװ 4 גטייקב-ב 8 ,ןעמוקעג טלָאװ 5

 {דײרבב) דיר ליו טה ריא, !ךיוא טײטש רעירפ ךעלטייז רָאּפ ַא טימ ,"ןטעצ רו,

 ןײק, :ץַאז םײב ךיא בָאה (192 ןעלּפַאטש) גק עפָארטס ץגיװ תליגמ ןיא ."ןטעצ רוב ןוט ןוג

 עקיטציא יד ךרוד ןטרָאװ םעד ןגעװ קפס ןַײמ טקירדעגסיא *טעצ ףפ ןגיא אד ךיא באה ןגיל

 ,ןרילרַאפ--701261400 :ד"המ סָאד זיא'ס זַא ,הרעשה ןײמ טקיטכערַאּב זיא ןזייװפיוא יװצ

 ,ללב- 8 ,ןטישרעדנַאנופ ,?טרַאװקעװַא
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 ,ללַּכ ןיא טינ ךיא םינ קיּבלעז יד

 גןעמונעגסיוא טינ ןָאש יז ךיא ּבָאה

 ,לָאצ ןייק יז ןופ רעּבָא דניפ ךיא

 ,ןעמוקניה ןייז ייז ואוו ,טינ סייוו ךיא

 ,ןעגנוי םעד ןוא ּבָאנק םעד לָאװ : ךיא גָאז םורד

 .ןעג נואווצאּב טָאה ינ טסול ןייז ּבייוו םענייק וצ 2רעד

 ,ךיימ רעד ךא 'נוא באנק םעד לאוו 'נוא

 ;ןבעג וצ ךונ ןייז יז זא גנאל זא

 ךיירו זיא אד שאו טינ ןשיװ יז

 ןּבעל טוג וזא ןבאה איז איו !נוא

 ,ךייל ןכילטע זע טרעו טפוא איוו

 .ןּבעלקיב גנוי ֹוצ ,?איורו וצ ךיז יד

 ,ןביירש םוראו 'נוא איו ילא ךיא טלעװ 'נוא

 .ןּבײרט ןא גאט ןהעצ ךונ זע ךיא טשיומ וז

 טסקַאװ ןּבעל:הנוּתח ןפיוא סעּכ ןייז זַא ,ןרעפטנע םיא ןעמ טעװ רעמָאט

 ןײלַא דלַאּב רע טפױלרַאפ ,ןעמענ טינ ענײק לי םיא סָאװ ,םעד ןופ ךיז

 | :געװ םעד

 ,ףפוק םיא העד יד ץעטש :טוא טאה ךיא

 ;ןבאלג שרימ גאמ ינוא ןא שרימ טכיז ןמ

 ףפוטשץ :ןגאז רימ טכיומ ןמ לאוו איוו

 ,פןבאט ןעד טימ דיר רדוא דנומ ןייד

 ףפורט ןייא טשיב וד וד ןונ טכאמ וע

 !ןבאה ליװ ךיד יד ינייק טשייוו 'נוא

 --?גידירפ גיזוד יד טליװ ריא איוו טכמ ןונ

 ,ֿפגיזיל 'נוא איירו ךונ ןיב ךיא ,טוג אייז טבוליג

 .שוריפּב ןסָאלשעגסיױא טינ ײז ּבָאה ךיא שטָאכ

 ףימ ןּבָאה רשפא ןוא ,ןםעד--} ןעד ןייטש טכרַאדעג ָאד טלָאװ טלַאהניא רעד טול ?
 ןעמ טלָאװ טלָאמעי ?ןגױא יד טימ לטניּפ ןערטיכ ַא טימ טײלגַאב ,עינָאריא טימ ןוט וצ ָאד
 טצלוּפ יד זיא רעװ} :ץַאז ןטריטיצ 187 'ז ףיא םעד עינָאריא רַאפ ןעמעננָא טנעקעג ךיוא
 ירפ-- 3 - ,"?ךייל ןייק טרעװ ןדײל טינג יז סָאד ,ןריד רצדא

 ,קר ,רָאנ--00 ד"המ 2  .טזומעג ךיא טלָאװ *

 .עּבױט יד טימ דער רעדָא ליומ ןייד ּפָאטשרַאפ ?

 ,השרד ,קידיירפ--- }

 ..בירד ןופרעד ןעמ לָאז יצ .'קידייליירפ , קורדסיוא ןשידיי.שיליוּפ ןקיטנייה םעד ילגפ *
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 טָאה רע ןכלעװ ,רהעּב והילא רעד זַא !ןעוועג רעשמ טָאה בקעייוצ

 טײקטיהעגּפָא ןופ ,רֹוחּב והילא זיא ,רוקמ ןטנַאקַאּבמוא ןַא ןופ ןעמונעגסױרַא

 סינ םיא ײּב ןעװעג ןיא'ס לייװ ,ןכייצגערפ ַא טלעטשעגוצ רע טָאה ןגעוו

 טָאה סע רעװ ,םעד יג רעּבָא ןעק יצ .ארבס עטקַארטסּבַא ןַא יװ רעמ

 ןּבײלּב ,טגרַאקעג טינ ןוויּכּב בָאה ךיא עכלעוו ,ןגוצסיוא יד טנעיילעגרעּביא

 ןופ רעּבײרש רעד זיא סיוועג !רבחמ םעד ןגעװ קפס לקערּב ַא ךָאג

 טנעצָארּפ טרעדנוח טימ ןגָאז ןעמ ןעק סָאד ,רוחּב הילא 'ר יענעיוו ןוא זירַאּפש

 רּבחמ רעד ואוו ,ןַאמָאר םעד ןופ טַאלּב:רעש סָאד טיג ןּבָאה רימ שטָאכ ,טייקרעכיז

 רעד זיא :רוחּב והילאק לייוו ,רַאפרעד טינ ןוא ,ןפורעגנָא ןעװעג אמתסמ זיא

 סריסערעטניא ךיז טָאה רעכלעוו ,טײצ רענעי וצ רעגיירש רעשידיי רעקיצנייא

 ךוּבױדנַאל ןיא יקצַאש טּבײרש סע יװ ,?רוטַארעטיל ױעכעלטלעװ רעד טימו

 טלָאװ ,ןטנעמוגרַא עלעמרָאפ עניֹוזַא טימ ןיולּב ןרירעּפָא ןלָאז רימ ןעוו ,108 יז

 ,רעטנַאקַאּבמא רעד ןוא ,רענַײא זיא רוח הילא :ןרעפטנע טנעקעג ןעמ

 ןיא :רערעדנַא רעד זיא ,?ענעיװ ןוא זירַאּפז רעזדנוא טסָאפרַאפ טָאה סָאװ

 יכַאו טול רָאנ ,םינמיס עטסקיגיײװטױא טױל טי ןטּפשמ ןעמ ףרַאד לַאפ ַאזַא

 :סולשַאּב םוצ רימ ןעמוק ָאד ןוא ,עקיכותגיא ,עכעל

 ַאזַא קורדסיוא םוצ טמוק "ענעיוו ןוא זירַאפװ ןיא

 ןעמ זַא ,טעטילאודיוװידניא עשירעלטסגיק צטלוּב ןימ

 =יא יד ָאד ןּבָאה ףימ .ליימ ַא ףיוא ןענעקרעד רּבחמ םעד ןעק

 סע .ךוּב:אבּב ןיא סָאװ ,ןציװ ענעגייא יד .,ןלַאפנײא ענעגייא יד ,גנעג ענעג

 ןוא זירַאּפ? ןופ ןוא "ךוביאבּפח ןופ רעסַאּפױַאֿפ יד זַא ,ךעלגיממוא זיא

 *עגנָא רּבחמ רעד זיא "ךוּבפאבּבח ןיא תויה ןוא .שיטנעדיא ןייז טינ ןלָאז ?ענעיוו

 ןגָאז רימ ןגעמ ,קפס םוש ןײק ָאטיג םיא ןגעװ זיא סע ןוא שוריפּב ןזיוו

 טיג ךיא ןיימ טימרעד .ןַאמָאר רעטייווצ סרוחב והילא זיא "ענעיוו ןוא זירַאּפװ

 ןּבירשעג טָאה רע ןכַאז ײװצ יד ןופ עכלעװ ,ןסילשַאּב וצ ףיז טײטשרַאּפ

 סלַאפנדעי זיא ,ןרעפטנערַאּפ זָאל ללכב ךז טעװ עגַארּפ יד בוא ,רעירפ

 .וילַאנַא ןקידתויטרפב ַא ך רוד רָאנ

 םוצ קרעװ רעדָא ןענַאמָאר.ךוּב סרוחב הילא ןענַאמָאר עדייּב ןענייז יצ

 עשיּפיט יד ןעזעג ןוש ןּבָאה רימ .עטײװצ סָאד םינמיס עלַא טיֹול ?ןעגניז

 רָאג רשפא זיא'ס רעדָא --- ןרָאי עגנוי יד ןיא ןבירשעג ןַאמָאר םעד טָאה ףוהּב הילא זַא ,ןעג

 ?"ףוחּב / ןעמָאנוצ ןייז ףיוא שינערעהוצנָא ןַא

 עבייז ןבירשעג טָאה רוחּב הילא ןַא ,ןסיוו רימ; :טסעפ טגָאז ױדנַאל ,ל ףיוא 1

 טציטש רע רעּבָא ;?ַאמיר;ַאװַאטָא ןיא "ענעיוו ןוא זירַאּפ, ןוא "ףושאבכ} ןענַאמָאר ששרעטיר

 ,ןטנעמוגרַא םוש ןייק טימ טינ סָאד
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 ףױא ויא סע .ןגױא יד ןיא ָאד ךיז ןפרַאװ סָאװ ,תואצמה עשינַאמליּפש

 ןרעװ ןעגנוזעג ןגעלפ סעמעָאּפ:ַאמיריַאװַאטַא עשינעילַאטיא יד זַא ,טסואווַאּב

 רעקיּבלעז רעד זַא ,ןייז רעשמ ןעמ געמ רעּבירעד ןוא ,ןוגינ ןלעיצעפס ַא טימ

 ּבָאה ךיא ןעגנוצעזרעּביא עשידיי יד וצ ךױא ןרָאװעג טדנעװעגנָא ןיא ןוגינ

 גנןטעברַאַאבײסוטרַא רעד ןופ טסקעט רעד :ײװַאּב ןשוריפג א ףיורעד ֹוליפַא

 :הרוש רעד טימ ןָא ךיז טּבייה 1"ץעזעגפטכַאװ ןיא

 ,ןּבע ראג ףיורד ךיז טפערט ךוב אבב ןופ ןוגיג ןעדא

 ןלןוגינ ַא טַאהעג טָאה ךוּביאבּב סָאד ַאֹולַא

 עגנַאל ענייז ףױא טָאה אפוג רוחּב הילא ןזַא ,לכש ןפױא ךיז טגייל סע

 ,טלָאצעג רַאפ ןעגניז טימ טיורּב לקיטש ןייז טנידרַאּפ זייוװנטייצ ןעגנורעדנַאװ

 ,ןענַאמָאר ענייז ןּבירשעגנָא רשפא ךיז רע טָאה קעוװצ םעד וצ ןוא

 ףעד ןייז לָאז רֹוחּב הילא זַא ,ךעלגימ רַאפ ןליפַא טלַאה ױדנַאל ,ל רײד

 ,שידיי ןיא ןַאמָאר:ןסנַאטס ןטסואװַאּב טניײה ןטירד םעד ןופ ךוא רעטעּברַאַאּב

 סָאװ ,היאר עקיצנײא יד רעּבָא ,"ףױה:סוטרַאק ןטנָאמרעדטשרַאקָא םעד ןופ

 טסואװַאּב טינ ןיא טעָאּפ רעשידיי רעטיײװצ ןייא ןייקש :זיא ,ןעגנערב ןעק רע

 הרעשה יד ןזַא ,רעכיז ןיִב ךיא ."ץעועג-טכַא ןיא ןּבירשעג ןּבָאה לָאז סָאװ

 םעד ןיא ןענייז ןעגנורעדליש יד ,ליטס רעד ,ךַארּפש יד ,עשלַאּפ ַא זיא

 .רּבחֹמ רעדנַא ןַא וצ ןרעהעג ןומ רע זַא ,שרעדנַא ליפ ֹזַא ףיֹוא ?סוטרַאװ

 רשפא ךָאנ ךיז ןעמ טָאה ,ךוּביאבּב טָאד ןױלּב טנעקעג ןּבָאה רימ ןממלּכ

 +לרָאּב !טַאק ,דרָאפסקָא ןיא) טיהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ רַאלּפמעזקע רעקיצנייא רעד 4

 רעד טול רָאנ ;1870 -- 1652 ךרעּב גָארּפ ןיֵא טקורדעג זיא (טרַאװק ןטייז 80 ,4

 שרָאא ןטנ צכעז ןופ קרעוו ַא ןיא'ס זַא ,טנקטּפעג טכער טימ ױדנַאל ,ל טָאה ךַארּפש

 ,טרעדנוה

 טינ טגיימ "ןיגינ) זַא ,הרעה ,284 יז } "טפירשטייצ} ןיא ןוייוופיוא ליוו ַאקרָאיוװעװ .ַא 2

 ַא ,"ךוב;לאומש, ןפיוא טרעוו ױזַאֿפ .לקשמ ,קירטעמ טײטַאצ'ס רָאנ ,ןוגינ ַא לָאמעלַא אקווד

 =עג זיא סע ןזַא ,טנכיײצַאב ,ןעגניז ףיא טמיטשאּב טינ רעטקַאראכ ןטױל זיא סָאװ ,קרעוו

 ןּבירשעג ןענייז ייז זַא -- רעכיפ ערעדנַא ףױא ,דיל:ןעגנולעּבינ םענופ "ןוגינ} ןפיוא ןבירש

 ןיא ןסניפעגסיוא ליפ ױוזַא ."לקשמ םעד ייז ןעניימ עלַא ןוא .ךוּבגלאומש םענופ ןוגינ ןפיוא

 םלאומש סָאד זַא ,ַאקרָאױועוװ .ַא סע טגנירד ןענַאװ ןופ ןטסקעט ןרעטנוא הרעה רעניילק ןייא

 ש8 ב ךונעלאומש ןפיוא סָאד ןיא ואו ןוא ?ןעגניז ףיוא טמיטשַאּב ןעועג טי יא ךוּב

 | לןעגנולעּכיג יד ןופ לקשמ ןפיוא ןּבירשעג ןיא סע זַא ,טבכייצ

 ןיא רעשרָאפ ליפ טריטעגניירַא טָאה ןוגינ טרָאװ סָאד; :רעטייו טמוק ץיפש רעד רַאנ

 ."ץניו תליגמ ןופ ןוגיג םעד טכוזעג טסיזמוא (162 "ןעלּפַאטש,) ךיירגייוו ,מ טָאה ֹזַא ,תועט

 זַא ,ןגייצרעּביא ךיז ַאקרָאיועוװ .ַא ןעק ?ןעלּפַאטש) יד ןופ 168 יז ףיוא ןטכוזעג טסיומוא

 .טכוזעגּפָא ךיוא רָאנ ,טכוזעג רָאנ טינ ץניוומתליגמ ןופ ןוגינ םעד בָאה ךיא



 101 ץעזעגטכַא ןוא סוטרַא

 =עטַאמ-ךײלגרַאפ םעד ןּבָאװ רימ ןעו רעּבָא .העד רעד טימ ןגָאלש טגעמעג

 ןוא זירַאפא ןופ ןוא "ךוּבלאבּבח ןופ ,קרעװ עטלוצ ענױזַא ייווצ ןופ לַאיר
 טָאה סָאװ ,סקיא רעד זַא ,רעכיז טולָאסּבַא ליפעג ןײמ רַאּפ זיא ,"ענעיוו

 טימ שיטנעדיא ט*3 יא ,ןסגַאטס ןיא סוטרֵא םעד טמערופעגרעּביא

 ,רוחּב הילא
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 תורזג סיקצינלעמכ ףיוא תוניק עשידיי ייווצ 1

1 

 "נוא ןּבעגעג 76--8 זיז ףיוא ךיא ּבָאה ג"טניוומערוטש? ךוּב ןיימ ןיא

 ,תורזג יד ןופ גנורעדליש 'ַא "טייצ ןייז ןוא יקצינלעמכ ןַאדגָאּבא : לּפעק ןרעט

 ףיוא (1649--1643) טיײּת ןוא ה"ת ןרָאי יד ןיא ןענַאטשעגסױא ןענייז ןדיי סָאװ

 ,עשילױּפ ,עשיערּבעה ןופ ךמס ןפיוא ןּבירשעג זיא דויטע רעגעי .עניַארקוא

 טרָאד ךיא ּבָאה ןרעױדַאּב ןסױרג ןיימ וצ ;םירוקמ עשיניַארקוא ןוא עשיסור |

 ודנוא ןענײז סָאװ ןטסקעט עשידיי ײװצ יד ןצונסױא טנָאקעג טינ ךָאנ

 וצ ּבָאגוצ ַא יװ--ָאד רעטציא יײז ךיא ּביג .טייצ סיקצינלעמכ ןופ ןבילּברַאפ

 ריי רעד וצ לַאירעטַאמ יװ סנייארַאפ ןוא גנוּבײרשַאּב רעשירָאטסיה רענע"

 | | .טטכישעגרוטַארעטיל רעש

 ץעגרע ןיא תוניק עדייּב יד ןענייז ,טסואווַאּב זיא רימ ליפיוו ףינא

 ךיא ,טריּפָאק יז ּבָאה ךיא וואו ,ענַאיעלדָאּב רעד ןיא רעסיוא ,תואיצמב ָאטיג

 י"ב הניקח ןוא "א הניקח טימ ןגעוו טייקצרוק ןופ יז ןכיײצַאּב

 ק"קד תוליהקה תוריוג לע הניקפ :דיל עטשרע סָאד (א

 רעגײא .ןקורד ײװצ ןיא ענַאיעלדָאּב רעד ןיא ןַארַאפ ןיא ?ינייזרקא

 =תאז תנשב :ןזיװעגנָא טייטש'ס רָאנ ,רָאי ןייק טינ טיג (3603 ילדַאּב יטַאק)

 קורדּפָא ןוא ץַאז ןטכעלש םעד טױל ,תורזג יד ךָאנ רַאּבלטיממוא ָאזלַא ,8

 רעטַײװצ רעד .עּבאגסױא רעגָארּפ ַא ויא'ס זַא ,רעשמ רעדיינשנייטש זיא

 ןזיװעגנָא טינ זיא רַאּפרעד רָאנ ,םַאד ר עטטטמַא טרָאקורד םעד ןָא טיג קורד

 .271648 ךָאנ דלַאּבט טקורדעג זיא'ס זַא ,טלַאה רעדיינשנייטש ןרָאי ןייק

 .102/ ענליוו ,רָאמָאט גַאלרַאפ 1

 הבושח איד :ץַאז םעד רעדיינשגייטש טגנערב עּבאגסױא רעמַאדרעטטמַא רעד ןופ 2

 טייצ רעד וצ ךא ןנייז .טקורדיג ןודראוו זיא (םימחר אלמ לא) שטײט רעד 'נוא הניק

 ,סױרַא ןיא קורד רעמַאדרעטסמַא רעד ןעוו זַא ,יװַא סָאד טשטייט ןוא ,"טקוצ רפ ןראוויג

 םעד ןופ ףוס םוצ ךױא רעּבָא .(טפױקרַאפצגסױא) "טקוצרַאפ, ןעוועג רעטשרע רעד ןיוש ןיא

 איד, :ןעלנע ץנַאג ,קורדרעּביא ןקיטציא ןיימ ןופ ןעז ןעק ןעמ יװ ,טייטש רַאלּפמעזקע רעגָארּפ

 אד איד ףױא טקורדיג ןןרָאװ---) ןרעוו זיא םימחר אלמ לא ישטייט רעד 'נוא הניק הבושח

 צטש רע יד טינ זיא גָארּפ ךיוא רעדָא :ייװצ יד ןופ סנייא זיא ןכּב ."טקוצ רפ ןראוו ןגייז
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 ןעמוקעג ןיִּב ןוא ןטסקעט עדייב דרָאפסקָא ןיא טכײלגרַאפ ּבָאה ךיא
 5 עפָארטס ןיא רעּבָא .שיטנעדיא יװ טעמּכ ןענייז יײז ןַא ,טולשַאּב טוצ
 םיעשר איד ןעגייז סיסאק טימח :ץַאז רעד םַאדרעטסמַא ןיא טלעפ רעגייטש ַא
 ףיא ! לַאפוצ ןייק טינ סיוועג זיא זָאלכרוד רעד ."ןיגנז ךיינש ןעמ זא ןפאליג
 םעד ןֹוויִּכּב טקעמעגסיוא ָאד טָאה רעגעגסױרַא רעמַאדרעטסמַא רעד זַא ,ןייט
 ןעמ טעװ עּפָאריײאיברעמ ןיא זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע לייוו ,םזיווַא לס
 ןטלַאהעג קורדרעביא ןיימ ןיא רעבירעד ךיז ּבָאה ךיא ,ןײטשרַאפ סיג םיא
 | .גקורד (רעגָארּפ | טש רע םייּב סיואכרוד

 ץנַאג ךיז טכוד ןגָאז הניק רעד ֹוצ ריפנײרַא םעד ןופ תורוש עטשרע יד
 / טינ טייל ליפ לייוורעד ןואש ;שדוק ןושל ףיוא ןעוועג רעירפ זיא יז זַא ,רָאלק
 ,יףקורד .,ןשטייד ןיאע סע לָאז ןעמ ,ןטעּבעג ייז ןּבָאה ,"ןייטשרַאפ סע ןענעק
 ןּופ רוּפש זיא סע עכלעװ ןעניפעג וצ ןטלָאגעגּפָא טיג רימ טָאה סע רעּבָא
 אלמ לא םעד ןופ לַאניגירָא ןשיערבעה םעד ךיוא ;טסקעט ןש;ערּבעה ַאזַא
 ףסוי םעד רימ ןענעק ןגעווטסעדנופ ,ןענופעג טינ ךיא ּבָאה ףוס םוצ םימחר
 יָארּפמ ן;לעזַאמ--! לאיזמ יזונכשא ל"ו ןאמפיל רועלא ר"רה ןב
 ןעמעננָא ,62--23 'רטס ןָאכיטסָארקַא םעד ןיא ןָא ךיז טפור סָאװ ,ץיטס
 ןַא ןופ ןרָאװעג ןּבירשעג סיוועג ןיא הניק יד לייוו .גרעצעזרעּביא ןרַאפ ןיולּב
 טלָאװ טינַא ,תוטיחש סיקצינלעפכ טּבעלעגרעּביא ןײלַא טָאה סָאװ ,תודע:ןגיוא
 טגָאז ףסוי 'ר ןוא ;קידעּבעל ןוא קידמיטרּפ ױזַא ןעוועג טי גנורעדליש יד
 הליּהֶק רעד ןופ ,ךיי רעשירעמ ַא רָאג זיא רע זַא ,סיוא ןילַא זדנוא ךָאד

 סעפע ָאד טײטַאפ "טקוצרַאפע (לכש ןפיוא רעמ רימ ךיז טגייל סָאד ןוא) רעדָא -/ ,עגַאלֿפױא
 הניק עבושח ידק :ןגָאז וצ טניימעג טָאה רעּפעגסױרַא רעגָארּפ רעד זַא ,ןכער ךיא .שרעדנַא
 ןעגייז סָאװ ןםישודק| ענעי ףױא טקורדעג ןרָאװעג ןענייז םימחר אלמ לא שטייט רעד ןוא
 רעד ;ןדרעװש העד ןופ ,ןרָאװעג ןעמונעגוצ ה"ד ,ןרָאװעג טקוצרַאפ} "ןרָאװעג טעגרהעגסיוא-
 רעטרעוו יד טיירדרַאפ ןוא ןעגָאטשרַאפ טינ רעּבָא סָאד טָאה רעקורדרעּביא רעמַאדרעטסמַא
 | ,תועט ןיא ןרעדייגשגייטש טריפעגניירַא טימרעד ןוא-

 ןסיר עגסיוא זיא רַאלפמעזקע רעגָארּפ םעד ןיא ראו ,רעטרע ליווצ ןיא ןיֹולַּב 1
 .רעד ןעגייז 22 עפָארטס ,ונייהד ,סַאדרעטטמַא טױל ןצנַאגרעד טזומעג ךיא ּבָאה ,לקיטש א

  "ריַסֲעמ 'נוא ריטרעווש טימ, :20 עּפָארטס ,"רדיוו ,גוא ףאש איד, רעטרעוו יד טצנַאג
 ,1008 ןיאמ-טרופקנארפ ,1210 40800102181110/86גע 401 טט0סמ רעדיינשגייטש ?

 ןָא םיא רע טפור בגַא .הניק רעד ןופ ר בחמ םעד ןגעו יה םיא ןגעװ טדער 129 0
 ןּב, ןסייהעג טָאה ןַאמ רעד זַא ,רעכָא ןדנוא טוירו 25 עטָשרטס ."איזמ, ןוא "רזעילא ןּבא

 תויתא ע'דיי ב ןעניײז "לא, טרָאװ םעד ןיא זַא ,רימ ןעעו 84 'רטס ןיא ןוא ,"ר ז ע לא
 ךיוא .(הרעה עטטטנעָאג יד עז) ןנַאמפױק .ד עקַאט טגעיל ױזַא .לאיזמ ָאזלַא ,טעפ טקורדעג-
 טגכייצַאפ ,439 '/ ,/טע 12401860:4080810018 66/ 87מ28088160 206810 ,ץגוצ
 .רבחמ םעד סלא ןפסופ

 15 עטכישעג-רוטַארעטיל טשידיי
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 ןופ ןּבירטרַאפ םיא טָאה (המחלמ עשידעווש יד) "דעווש רעדא ןוא ,ריזמערק

 | ,זיוה ןרענייטש ןייז

 ךיא סָאד ןוא) ןטכָאלּפעגנײרַא ףסוי 'ר טָאה הניק רעד ןופ ףוס םוצ

 ןפָארטעג טָאה סָאװ ,ןּברוח םעד ןופ גנוּבײרשַאּב ַא (סנגייא ןייז ָאי סיוועג ןיוש

  ןּבָאה (04--67) סעּפָארטס עקיזָאד יד .1043 ןיא ריזמערק טָאטשרעטָאפ ןייז

 ךוָאלעגרעּביא ײז ּבָאה ךיא רָאנ ,תורזג סיקצינלעמכ ֹוצ תוכייש ןייק טינ

 ,גדיל םעד ןופ טײקצנַאג יז ןרעטשעצ וצ טינ ידכּב

 =ינשניטש טָאה ,טרָאקורד ַא ןָא ןוא רָאי ַא ןָא ,הניק עטייווצ יד (3

 םגה ,גָאלַאטַאק ןייז ןיא ןענעכייצרַאּפ וצ טלעפרַאפ ,עז ךיא ליפיוו ףיוא ,רעד

 טסקעט רעד .ענַאיעלדָאּב רעד ןיא ןעוועג טייצ ןייז ןיא ןיוש זיא עלעכיּב סָאד

 ץַאזָאק א :טינשצלָאה ַא ךיז טניפעג רעטכַא רעד ףיוא ;ךעלטייז 7 טמענרַאּפ

 ןּבעל ;רעטייװצ רעד ןיא () לױטסיּפ ַא טימ ,טנַאה ןייא ןיא עקיּפ ַא טימ

 8 ירענלעז הנחמ ַא םיא רעטניה ;טַאמרַאה ַא םיא

 טג

 ָאד ןומ ךיא עכלעוו ,1656 רָאי ןופ ןשינעעשעג יד טלדנַאהַאּב 3 הניק יד |

 טלדנַאהַאּב יז ךיא ּבָאה 78  "טניוומערוטשח ןיא תמחמ ,ןריזירעטקַארַאכ

 ,תחא המישנב

 טָאה ,רבוג םיא זיא ןלױּפ זַא ,טריּפשרעד טָאה יקצינלעמכ יװ םעדכָאנ

 ..1654 רַאונַאי ןעװעג ןיא סָאד ,רַאצ רעװקסָאמ םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז רע

 ןטלַאהעגּפָא ןוא ןלױּפ טימ המחלמ ַא ןּבױהעגנָא עװקסָאמ טָאה םעדכָאנ דלַאּב

 :סָאמ יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רָאי ןּבלעז םעד .תוגוחצנ ייר ַא

 .טָאה םורד ןופ ,ענדָארג ןוא ענװָאק ,ענליוו -- 1656 ןיא ,קסנעלָאמס רעטיוועק

 עניײז טימ יקצינלעמכ עירָאטירעט רעשילױּפ רעד ףיוא טקורעג עלייוויועד ךיז

 .טרעגעלַאּב זיא גרעּבמעל וליפַא ,ןילּבול ןעמונעגנייא טָאה רעכלעװ ,ןקַאזָאק

 ןלױּפ ףוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ברעמ ןופ .גלָאפױע ןָא רעּבָא ,ןרָאװעג

 .עשילױּפ יד יװ ,םינּפ ַא טַאהעג טָאה סע ,ןדעװש יד -- אנוש רעטירד ַא ךָאנ

 .ןעזעגמורַא ךיז טָאה עװקסָאמ רָאג ;גנַאגרעטנוא ברע ןייטש טלָאװ קילּבוּפער

 .ײטקעלַא רַאצ טָאה ,קרַאטש ֹוצ ןרעװ לָאז ןדעװש ,טיג ריא טניױל סע זַא

 ןּבָאה וצ ידּכ ,ןקַאילָאּפ יד טימ דנַאטשליטשנֿפָאװ ַא ןסָאלשעג שטיװָאליַאכימ

 .ןדעווש יד ןגעק טנעה עיירפ

 .טסָאקעג רעײט ןּבָאה ןסיר ןוא עטיל ןיא תונוחצנ עשיטיװעקסָאמ יד

 | ,גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעקיטרָאד רעד

 ייווא
 עו ןצנַאטשעגסױא טלָאמעי ןענײז ןרעמ ןיא תוליהק עשידי יד סָאװ ,תורצ יד ןגעוו 1

 .ןיניירּב) ברעממו חרזממ ,"ג"ת תנשב ןרהעמ תוליהקב םידיושה דוש, ,ןגַאמטױק דוד מָא'רּפ

 .אנוא ןופ סעּפָארטס 8 יד טקורדעגרעּביא ןענַײז טרָאד 08 4 ףיוא ;28--77 'ז (1836)

 .ריזמערק ןגעװ ןדער סָאװ ,דיל רעזד
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 ןטלַאהעג ןכָאװ 14 רעגריב יד ךיז ןּבָאה רעגיטש ַא קסּבעטיװ ןיא
 טימ ןדיי ןּבָאה גנורעגעלַאּב רעד תעּב ןוא ,לייה רעטיװעקסָאמ םעד ןגעקטנַא
 ףױא ןעגנַאגעג ,טלעג ןּבעגעג ,ןענגוקיטסעפַאּב טיוּבעג ףיילגוצ ןעמעלַא
 .ָאק רעשיסור רעד טָאה ,ןרָאװעג ןעמוגעגנייא זיא טָאטש יד ןעוו ,ריּפשסיױא
 ?ףָאּפ ךַאנרעד ןוא עיגוּבירטנָאק עשּפיה ַא ןדי ףיוא טגײלעגפױרַא רידנַאמ
 .ורדנַא ןזיּב ןסעזעגּפָא ןענייז ייז ואוו ,דנַאלסור ףיט ןייק ןדי עכײר יד טקיש
 םיצפח ערעייט ןזָאלעגרעּביא יז ןּבָאה קידגרָאפקעװַא 1607 ןופ םולש רעוװָאס
 רעד ןיא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ יײז ייּב ןענייז תולּבק יד רָאנ ,טײלטַאטש יד ייּב
 סעּפע ןּבָאה יז ןַא ,טנקילעג רעטעּפש טײלטָאטש יד ןּבָאה ,שוריג ןופ שייצ
 ,ןעמוקַאּב

 :צּפָא ךיז רשוּכה:תעש ַא טריּפשרעד טײלטָאטש יד ןּבָאה וװעליהָאמ ןיא
 עײג יד ייּב טלעוּפעגסױא ןּכָאה ןוא ץנערוקנָאק רעשידיי רעד טימ ןעגעכער
 רעזייה ערעיז ןוא טָאטש ןופ ןבײרטסױרַא ןדיי עלַא לָאז ןעמ זַא ,םיטַאּבעלַאב
 ןיא שוריג רעד .טכַאמ רעשיסור רעד ןוא טַארטסיגַאמ םעד ןשיװצ ןלייטעצ
 ןעניזס ןעװ .טינ ןעמ טסײװ הּביס רעסָאװ בילוצ -- ןעמוקעגדנַאטשוצ טינ
 עשיליופ יד װעליהָאמ וצ ןטָארטעגוצ םֹורַא טײצ רעצרוק ַא ןיא רעּבָא
 .קעװַא ןדי עלַא ןסייהעג יקסנָאלקָאּפ רידנַאמָאק רעשיסור רעד טָאה ,תונחמ
 ןּבָאה ,טָאטש רעד רעטניה סױרַא ןענייז יז רָאנ יװ ;רעגַאל ןשילױּפ ןיא ןיג
 ,גטעגרהעגסיוַא ןעמעלַא ייז רעטיװעקסָאמ יד

 =רַאפ ךיז טָאה סע תעשּב ,ןּפָאלטנַא ןדיי עלַא טעמּכ ןענייז עגליוו ןופ
 טּבעלעגרעּביא טָאה טָאטש יד ,ןעײג רעטיװעקסָאמ יד זַא ,גנַאלק רעד טײרּפש

 לטרַאװק רעשידי רעצנַאג רעד ךיוא ןהפרש עקיגָאטנצעּבױ עכעלקערש ַא
 טדנעלרַאפ ןוא טעװעדליװעג ןּבָאה סעימעדיּפע עכעלקערש .ןרָאװעג םורח זיא

 יד ,רעגנוה ןופ ןוא רעייפ ןופ ,ךרעװש ןופ ןּבילּבעג ץנַאג ןענײז סָאװ יד
 ןּבעגעגּפָא ןּבָאה רענעמטַאר ןוא ןטיָאװ ערעייז טימ ןעמַאזוצ ןטסירק עשיטָאטש
 לָאז רע ,םיא ייּב ןעוועג לדּתשמ ףיז ןוא ןוחצנ ןייז ֹוצ ףוטילזמ רַאצ םעד

 וצ ןדיי ןרעװרַאפ םעד ץֹוחֲא ןוא סעיגעליװירּפ עקידרעירפ עלַא ןקיטעטשַאּצ

 בתֹּכ ַא ןּבעגעגסױרַא עקַאט ײטקעלַא רַאצ טָאה 1628 .טָאטש ןיא ןעניױאוו
 ,טָאטש ןופ ןדיי עלַא ןקישסױרַא לָאז רע ,עדָאװעיאװ רעגליוו םוצ (יַאטָאמַארגװ)

 ענליוו ןעװ ,טסואווַאּב טינ זיא ןרָאװעג טגלָאפעגסױא לעּפַאּב רעד זיא יצ רָאנ

 ,76 יז טניוװמערוטש עז }

 ינוה ןופ ךשמ ןיא .הילדגיםוצ םוא טריסַאּפ טקַאפ רעד טָאה טלײצרעד ןעמ יװ טיול 3
 יהַאמ יד ןופ קנעדנָא םוצ ןלוש ףס ַא ןיא תוניק טגָאזעג גָאט םעד ןעמ טָאה ןרָאי רעטרעד
 ןיא םימחר אלמ לא ןַא טנַײה זיּב ךָאנ ײז ןעמ טכַאמ אפוג ועליהָאמ ןיא ןוא ,םישודק רעװעל

 ,גָאט םעד
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 ץַאּפ לָאכימ רעריפ ,ליז ןשילױּפ סעד ןופ ןרָאװעג ןעמוגרַאֿפ קירוצ 1661 זיא

 .גהמחלמ רעד רַאפ ןופ ײטכערט יד קירוצ ןעמוקַאּב ןדיי ןגָאה

 תוליהק עשידיי ערעדנַא יד טּבעלעגרעּביא ךיוא ןּבָאה םירוסי עכעלנע

 טרעדליש יז רעּבָא ,ןטייהלצנייא ןייק טינ טיג הניק רעזדנוא ,ןסייר:עטיל ןופ

 ןצנַאג םעד ןעמונעגמורַא טלָאמעי טָאה סָאװ קערשטיוט יד ךעלקירדנייא רעייז

 | ,רוּביצ ןשידיי

2 

 לָאז ךיא ןעוו ,ןינע ןקיטציא םעד ןופ טייוו וצ טריפרַאפ ךימ טלָאװ סע

 ןגָארט זוניק עשידיי עדייּב יד סָאװ  ,תוכירַאּב ןשרָאפסױא ןעמענ ןעוועג ָאד

 =נַאּב רעּבירעד ךיז לעװ ךיא ,ןטקַאפ יד ןופ שינעטנעק רעד ןיא סיינ ןײרַא

 סָאװ ,ןענָאזרעּפ ןוא טעטש יד ןופ המישר ַא ןױלּב ןלעטשפױא טימ ןענעג

 -- רעפיצ רעד ,ב רעדָא א הניק יד טײטַאּב 3 רעדָא א) טנָאמרעד ָאד ןרעװ |

 (א וצ ןּבעגעגוצ זיא סָאװ ,"םימחר אלמ לאז םעד--ר"מא ,עפָארטס יד

 , טעטש

 7 א--ןַאמוא

 ,52 א--ע רטסָא

 / .סַא--רַאּב

 2 א--עציניוו

 458 ,37 א--ןישטלוט

 28 ּב ,6 ב--ןילּבֹול

 22 ב--גרעּבמעל

 66 א--שזָאּבישזעמ

 47 א ,וו"א 3 א--ווָארימעגנ

 .20 א--(202960182026) ש טשיּבערַאּפ

 געט ירד ,ךָאװטימ ןעשעג הרוג יד ןיא ָאד 66 א--ענָאלָאּפ

 ,(ץבא שדחּב יא 'ג םֹויּבח :הלוצמ ןוי ,רעװַאנַאה טיול) בָא ןיא

 29 א--קולירפ

 ,52 א--ענסַאר ק

 .52 א--דַא רגירַאש

 יו"א 67 א--ןרעמ ןיא ריזמ ער ק ךָאנ רעטיײיוו

 :ןענָאז עּפ

 00 א--ןוח הירכז

 .ר"מא ,12 א-.םייח

 531 ש ,154 21 ,647 א -ַאידעּפָאלקיצנע ַאיַאקסײרװעי, רעד ןענײז ןטקַאפ יד 1 4

9--640. 
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 .ר"מא ,ן} א-- (לכימילאיחי ןפורעג) לאיח'

 ,ר"מא ,12 א--.קחצי

 ,רסממא ,ן2כ א--לא רשי

 ,37 א--רעזָאל

 .ר"מא ,ןכ א-קהחצי בקעי ןּב לאירוע

 מעג רעד לָאמ עדייּב טָאד ויא יצ) 213 ,04 ןוא 68 א--ןזח םולש

 .(?רעכעל

 .ר"מא ,12 א--ח מ לש

 :תונברק רעהיזמ ערק יד ןופ רעטייװ

 ,09 א--.ןהכ קחצי

 ,09 א--יכדרמ

 :רעריפנֲא סיקצינלעמכ ןופ

 4א--רעדנַאסקעלַא

 | 4 א--עקסשַאי

 ,1| פ ,45 א--סָאגעוװװירק

 ןדעװש יד ןופ רעטייוו

 69 א--ָאזנטסרָאט

 יש

 ףהעטקעריד רעד רעטנוא ןּבירשעג קפס םוש ןָא ןיא ּב הניק יד
 1רעּביא ךיז ןרזח ןקורדסױא ײר עצנַאג ַא א הניק ןופ גנוקריוו

 ןעק י ,ןײטשרַאפ סע ןענעק טינ טייל ליפ לייװרעד :לּפעק ּב ,לּפעק א
 ,ןייג ןצרעה וצ ָאזַא טינ סע

 טכרָאפ טטָאג וצ ךיז ,ןעז ךז רַאֿפ ףָארטש סטָאג :לּפעק ּב ,לּפַעק א
 ,ןענעג

 רע רעװ זַא ,ןזעל רוציקּב ץלַא טרעװ ןענירָאד :לּפעק ב ,לּפעק א
 .ןזעװעג ייברעד טרעּבלעו

 ,ןָאל גנורעהפיוא ןַא לָאמַא לָאז רע :לּפעק ּב ,71 ןוא לּפעק א
 ,ןטײר העירק :10 3 ,14 א

 .ןקֹורּב ַא ןכַאמ ןענעק ןעמ טעה םיגורה טימ :103 ,32 א

 ,טיחשה לע הכרב יד :20 3 ,33 א

 ןּבָאה יז סָאװ ;ןכָאפ ץרעה ןיימ טוט ,קנעדעג ךיא ןעװ + 20 3 ,03 א
 | ,ןכַאטשרעד ץלַא ןפָארטעגנָא

 יד ןיא שממ ךיז טפרַאװ סָאװ ,גנַאהנעמַאזוצ ןקיזָאד םעד ץוחַא רעּבָא

 ,טריז יגרעדָאמ ןיילסיוא רעד ןיא ןליּפשײּב יד ןיא ָאד }
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 עשירָאטסיה ןימ ןצנַאג םעד טימ סעיניל.סגנודניּברַאפ יד רימ ןעעז ,ןגיוא

 ןָאכיטסָארקַא רעד ןוא תיּב:ףלא ןופ חסונ רעד 4,ןגָאמרַאפ רימ סָאװ עיזעָאּפ

 ןופ לעיצעּפס ,רעטלעלטימ ןופ גנוטכיד רעשיערּבעה רעד ןופ סױרַא ןסקַאװ

 ערעטלע ןיא ךיוא טדנעװעגנָא טײרּב טרעװ ןוא ,תוניק ןוא תוחילס יד

 ןרעװ לָאזס טלָאװעג רימ ןּבָאה ירפרעדניאח :דליּב סָאד .ןטפירש עשידיי

 רעד ןופ ךױא טמַאטש ?ירפרעדניא ןרעװ ןיוש לָאזס ,טכַאנייּב ןוא --טכַאנ

 ןיא רעגײטש ַא ןדנוא טנַאמרעד ןוא (זס ,חכ םירבד) עיצידַארט רעשיערּבעה

 ןפיא דילגָאלק םעד ןיא גנווצ רעד ןיא "ונאטח יכ ונל יואק ,!ץניוו תליגמ

 (21 א) ,ןענייש לָאז יז ,ןוז רעד וצ גנודנעוו יד ,:1653 דָארּבײשירַאגנוא ןופ ןברוח

 ײעגרעּביא טרעװ סָאװ ,(31 'רטס) דילייבצציתּבש םעד ןיא רעּביא ךיז טרזח

 ויא עכלעוו ,עיצידַארט ןופ םָארטש ַא ,טרָאװ ןייא טימ ,ךיּב םעד ןיא טקורד

 רעּבָא ,ןָאלּבַאש ַא ןיא טרעוװילגרַאפ זייוװרעטרע טרעװ רע זַא ,קרַאטש ױזַא

 .בקיטכיװ ןוא טלוּב ןוא קיּברַאפ ןייז לָאז גנוּבײרשַאּב יד זַא ,טינ טרעטש סָאד

 ."ארונו םויא רידאק טול ןעגניז וצ : ןוגינ רעד ןּבעגעגוצ ןיא א הניק וצ

 ,גןלַאניגירָא יד טױל תואּב:תוא טקורדעגּפָא ָאד ןענייז ןטסקעט עדייג

 (:ןוא 'ןיולּב ןעייטש לַאניגירָא ןיא) סנכײצלעטשּפָא יד רָאנ ןענייז ןּבעגעגוצ

 ןוא ב סנכייצ יד טָאטשנָא זַא ,ןעניז ןיא ןּבָאה רענעײל רעד ףרַאד םעד ץוח

 *קורד ּבילוצ ,ָאד ןענײז לַאניגירַא ןופ 25 ןוא כ ,ת ןוא ת ,9 ןא פ

 ,כ ןוא 2 ,ת ןוא ת ,פ ןוא ּפ ,ב ןוא ב טצונעג ,םימעט עשינכעט

: 

 ,יניי"רקא ק"קד תוליהקה תוריזג לע הניק

 שדוקה ןושל ףױא +ןיש ראג הניק יד ןא / ,טשיװ ,יתוּבר ןּביל ריא

 טינ זע ןעק / ,ןיטש רפ זע ןינעק טינ טייל ליפ ?לייוו רד ןוא / יטויא טּכמיג

 ןיא | ,טייצ יגילייה רד ןגיק }/ טייל ןטעּביג ןבאה | ףיג ןברעה םוצ זא

 ףארטש טאג / ,פןגיל וצ רודס ןיא / ,זןגיּב לטריפ יבלה ןקורד וצ ןשסייד

 ןהעניג טכראפ שטאג וצ ךיז / ,ןהעז ךיז ראפ

 ענײמעגלַא ןַארַאפ ךיוא ןענייז טרָאד ריפנײרַא םעד ןיא ,192---140 יז ?ןעלּפַאטש , 1

 ר"ד ילגפ---.(261) לטיּפַאק עטסטנעָאנ סָאד ךיוא עז .עיזעָאּפ רעשירָאטסיה רעזדנוא ןגעוו תוצידי

 טקורדעגרעביא גנוטיצ ענַאקירעמַא ןַא ןופ ,הכיא ןײז טָאה רוד רעשידיי רעדעי ,יקצַאש

 ,180 'מונ ,1027 גָאט רענליװ ןיא

 רעדנוזַאּב ַא ןיא ךיוא ןוא) י"ווגמ ןיא 1804 ןנַאמפיוק .ד !פָארּפ ןופ ןּבעגעגסױרַא 2

 .(דָארּב-שירַאגנוא ןיא עיזַאנמיג רעטַאװירּפ רעד ןופ טכירַאּברָאי םוצ עגַאלײּב ַא יװ ,קורדּפָא

 הניק ןיא םיגהנמ.הנותח יד ןופ גנוּבײרשַאּב עקיטכיוו שירָאטסיהרוטלוק יד לשמל עז *

 | | ,40--80 עמָארטס א

 | ,198 'ז ףיוא 1 הרעה יד עז

 ןגײל-- 8 ןגײּב לטרעפ עּבלַאה == ? ,תמחמ ,לײװ 7 ,ןיש -- *
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 יג יב רד טרּבלעז רע רעװ זא / ,ןזעל רוציקּב שלא טרעװ ןניראד

 איד תולהק לייט ןיא גוא | ןפאל ראפ ןּבאה םישעמ רַאפ ךיז שאוו / :ןזעווי

 שיװג ךיז טרעװ / ,הניק איד ןנאיל טרעװ רעװ / ןפארטיג טאה סע

 ןרעה ףױא ?לאמ לאז רע זא | ,ןןאט ֹוצ הקדצ הליפּת הבושת / !הניזב

 ןגלײה ןיא דלב / ן"יררעמ א"טיל יג"יירהקא דנל תוריזג ןגיק / ,!ןאל

 | .ןריפ דנאלי

 ןוט זךא זןיא טאה דיַוש רעד | ,ןגאז ךיא ליוו טכמיג טאה איז רעװ

 ףד / וױלק רעד ןיא ךמלמ ןײא דנוציא / ןזיוה ינייטש םנייז זיוא / ןגאי

 הנהמ / ןמורפ ןעד בקעי וניבא ןופ טנרעליג / ,ןמוק ןיא הרצ ןייא אז לייוו

 | ןפױק תוצמ ןיא טוט / ןייפ רפ רטײװ ןטיהּב ינוא / ףןייז וצ אזיּפשוא

 ףפ ךאד טּביג ןמ / ןראיט וצ ןײז טיג אד טזאל / ;ןפױל וצ רד דניוװשג

 .ראיירד ןייא בירב ןייא:

 | העז וצ םילשורי / ,ןויּב איד דנעה ןופ / ןזיל רד שנוא הז תוכזּב

 וצ ןטײרּפש רפ איד / ןהנר אבי אּב / הניק רעד ןגיק / .ןהעניג תונברק

 | .ןבײרש ןיא םייח רפס ןיא / ,ןביירט רדננא

 לכמ ליצי ײי | ארונו םויא ףידא ףױא זא טיג ןוגינ רעד !גוא

 הגיתכה םכל בישיי / .המיתח יד ךא רּבחמ ןופ ןוא :?ןגראפ תיּב ףלא / .הרצ

 | ,המיתחהוי

 ןגאלק נוא ןנײװ שנוא גנטאל דניירפ יּביל ריא 1

 !ןגאט ןרזנוא-ןיא ןייז ןהעשיג שאוו תורזג איד ףיוא

 ןגאי ןיקזאק שנוא ןטעט טח"ישמ י"לבח תנשּב

 !ןגאז ֹוצ ךלגימ טינ זיא ,תוירזכא שורג טימ

 ,ןדיימ גוא רּבייוו ימורפ ריא טרפַּב 2

 !ןדײרֿפ רזנוא ןדראוו טרעטש ראפ ןיא איוו

 ןדיילק איד ןסייר וצ ליב זיא זע

 .ןדייל ישורג רעד רּביא ןאירשג איו יוא |

 ;גןגנל ףפ השודק הלהק איד גבארמענ שורג 2

 { ןגנג רעד זיא םיּברה וניתונועב זע איו ןּביירש ןילעוו

 ;ןגנז ךייגש ןעמ וא ןיפאליג םיעשר איד ןנעז סיטאק טימ

 .ךיוא / ,םיא 2 .הניק יד 2 ןקָאל  ,לָאמַא 3 ,טָאג 7  ,ןעניזַאב --- 1

 ,רעירפ ,טגרָאפ ןופ 0 ,רוביח :טשּפ ןטימ ָאד ? ,טסעג ןעמענוצפיוא

 .ה"ת אירטמגּב זיא *חישמ ילבח , .ףימָאל -- ודנוא טזָאל ;טזָאל 1

 *ערופרעּביא ךרוד) ךיוא ןוא "רעכליב, ויטַארַאּפמָאק רעזדנוא ןופרעד ;טקיטכצרַאב

 .וײרּפ ןקי ד ר ש וי ַא רַאפ :ךעלטנגײא טגיימ סָאד סָאװ ,"קיליּב} (גנודנפ יד ןעש

 ןֶא גנַאל ןופ 7 .80--47 *ז "טגיװמערוטש , עז ,חָארימעג שוריג == 4 |



 תורזג סיקצינלעמכ ףיוא תוניק 200

 ..ןיגנאפ ןירטאט ןופ ןזאל טשרּביל ךיז ןטעה גאיז

 ,ר"דנסּכלא רעד 'נוא י"קשאי רעד 4

 :רדנא רעד איוו רנייא םמש חמי םיאנוש איד

 ,רדננא וצ ןפאק תושודק תוליהק ןהעצנּביז ?ןכאז איז איו

 ,רדנל ילא זיוא ךיז איז ןטלמאז דלאּב וזא

 ,ןהעז ןזאל !?ןיפ זא ןיא טשינ ןטשרע םוצ ךיז ןּבאה 5

 ,(ןהעי איז ןטעט ?ןייז הושמ 4רמולּכ

 ןןהערד רפ ּפעק איד ןניא ןטעט טייל טאטש איד רבא

 ןהעשיג ?ןיס ך 'ד םוי רדייל זיא הּכמ יד

 ,דרעפּפ וצ ןצעז דניוושג רדיוו ךיז ןראוו 6

 .דרעגיּב ןטייר וצ קעווא איז ןטעה זא

 - ,טרעהיג רינלעז ישלוּפ ןופ איירשג ןייא ןמ טאה לי רעד

 .טרעוװש ןא ,שקיּב ןא סאלש ןיא ןפיול ןטלאז םידוהי איד זד

 ,ןטאריג ה"ועּב זיא הער הבשחמ ראיָז 7

 ,ןטש יזולש ןיקזאק ןייז זע ,טכמינ לוק ןייא רדיוו

 - ,ןטאריּב ןראיוּפ איד ךיז ןּבאה לארשי ללּכ םעד ףיוא

 ,ןטארּב שיילפ ןמ טלעװ זא ,ןסיּפש גוא ןיקה טימ

 ,ןפאליג סאלש ןיא ןנייז םיאנוש ,םיריזח 5

 ןפארטיג ןא ןּבאה איז שאוו תגרהיג שלא

 :ןפאוג ןא רֹוּכיש ךיז ןטעה זא ,איירשג רטיּב ןייא טימ

 ,ןפאה ריד וצ איד ףלעה !?עשּבר

 ,ןנירטנא וצ ךּבענ !סןטיניימ םידוהי לייט 9

 ;ןניפג ןאט סאלש םעד רטניה ךאל ןייא ןיטה איז ןעד

 ,ןנירד רדא ןשיורד קוליח ןייק ןזעוויג רבא זיא

 ףניּפש גגןנעק ריגרא טינ ךיז טעה שע

 ,ךיילג ילא יז ןטעט ןגאלש ,ןגאי 10

 ;ךײט ןפיט םיא ליּפ טןיקנארט רד שע

 ,13ךיילגימרּב רד ןא ּתגרהיג ןראוו ן!ןןמווושיג זיוא ןראוו ןוש יד

 ךײר רדא ג(םורא טלא ךאג גנוי טנושיג טינ

 ,טלעוו יצנג איד רפ בר ןייא ,לכימ ררהומ ןואגה דוב 1

 ,לַאניִגירָא ןיא ןסירעגסיוא ? ,ןעזעג ןּבָאה ײז :טקעפרעּפמיא 2 ,ןדיי רעװָארימענ יד 1

 .עשיליוּפ-- 5 ,ךָאװטימ םוא ,ןויס 'כ/ ,ןגָאז * ,ןעמוקכרוד ,ןכיײלגטיוא ? ,טשרמולכ 4

 .טנָאקעג טינ טלָאװ 1 ,טניימעג ןּבָאה :טקעפרעּפמיא 0 ,םלוע לש ונוּבר ?

 .םערָא-- 10  ךעלגימרַארעדמוא -- 12 ןעקנורטרעד ןענייז סע ;טקעפרעּפמיא
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 ,טלעפיג ןראוו דנעה יריא ךרוד ךא זיא

 ,רלעפ נֹוא ןיסג רעד ףיוא תוירוכא השורג טימ

 ,דלעמ רדא ןאק ןּביירש ךיא זא רעמ

 ,ןײז רשערג ןנעק ןּברוח רעד טאה איו ,רדייל 2

 !ןײא ןמענ ןלעז טיט ןייא וזא םינבר יכלעז זא |

 !ןייּפ ישורג רעד איוו יוא---לאירזע יּברו לארשי יּבר שודקה

 {ןייש ןנוז רעד טרטסניפ ףפ ,המלש יּברֹו סייח יִבר שודקה

 ,ןנורּב גוא ?איװ טימ ןגאלק לאוו ןגעמ ריִלָנ

 !ןמוק קעװ םישודק יכלעז ןייז שנוא זא

 --ןמורפ ירדנא אייּב ןאור סיווג ןרעװ תומשנ יריא

 ףןמוק םוא ןייז םשה שודיק לע איד תוכלמ יגורה הרשע

 ,ןסײר העירק נוא ןנייו רכלטיא לאוו גאמ ןוג 4

 !ןסײר ןיא ןראיופ ?םקיר ןאטיג ןבאה אד שאו

 ,גןסיילפ טימ ןסירוצ תורות ירפס יגילייה יד

 .ןסײרק רעװש טוט איורפ ןייא ןא ןאיירש טוט םורד

 ,ןסיפ ןףיוװא ?זילטסאפ טכמיג זיורד סטיקה וצ תורות ירפס 18

 ;ןסירד ראפ טיג שאד ךיד לאז יװ ,הרוּת יגילייה

 ,ןסיז אז דיר ינייד טגניירנוא רפ ןעמ טאה איװ ,איוו יוא

 .ןסילפ יךאּב ןייא זא ןרערט טימ ןגיוא ןיימ םורד

 ףןגיל ּפאק ןעד ףױא ךיז ןמ לאז שא גוא דרע 6

 ןןגיּב ליפ ףױא ןגיירש וצ טינ זיא הרצ איד ןעד

 / .גןגיר ךאנ ןריר טינ ךיז רימ ןנעק רעצ ראפ

 ,1גןגיִּב גוא רלײּפ יריא ראפ רטייוו טיהּב ,טאג רעה

 ;ןגורפ אישק ןייא הרוּת איד ךיא ליו טראפ 2

 {ןגולפיג למיה ןיא רדיװ תויתוא יגילייה יד ןעז ןייז

 :ןגוליג טינ זיא ,ןגאז ןמ ןאק ץוריּת ןייא

 .ןגוּב ןוא טרעווש טימ ןראוו תגרהיג ןנעז רענרעל יריא לייוו

 ,42כרּביִג ןרעװ הרוּת יגילייה איד לאז םעװ וצ 5

 ?טחשיג ןרעװ תומהּב יד זא לארשי ןעװ רמולּכ

 / ןטכג 'גוא גאט ןנרעל איז טרעװ רעוו

 .טכאיג +?גניװ דובּכ ריא איז טאה ג:ןּבלה רעד |

 ,ןויכב * .ןשטנעמ עזָאלטָאג ,םיעשר ? .ײװ-- 2? ,ןענעגרחרעד ,ןלַאפ ןכַאמ---ןלעפ 3

 ,ןגייל:-ב 9 ,ךייט * ,סעלעטטַאּפ = 7 ,טקַאהעצ --- 8 ,דניק ןצ ןייג *

 ,סנגיוּב ןוא ןלייפ 7 ,ךיז ןגעװַאב -- ךיז ןגער 21 טנגױּב ,ןגײּב -- 0

 .קינײװ-- 9  ,רעּבירעד 7  ,טכַארּבעג--- 2 ,ןגערפ--- ,םרָאפײג עשיטקעלַאיד ,ןגָארּפ 5
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 - ,טלא גוא גנוי ,שורג נוא ןיילק

 ןטלוװיג טימ ה"ועּב ןדראוו תגרהיג שלא

 ,1ֿטלטשיג לאוו רּבײל טסימ ןיא ןגיל איו

  ןדלװ םעד ןיא רמיוּב זא תושפנ המּכ

 ;ןשעגיג ףוא םיתמ ןיּבאה םיבלּכ ןוא ןּבאר 6

 !נןשעמיג שנוא ןמ טאה ?ךלצייש איוו--ןּבארגיג רנייּב ראנ

 ;ןשעג ראפ זאד ןאק רעװ ,טשימ רפ םירוהטו םיאמט

 .ןשעויג דרע רד וצ !םיבושח יד ןנייז איו

 ,ןניש טכיל ןייד ןנעק וטשאה איװ ,ןוז יניש 1

 ?ןגײמ איד לא ןריל רפ ןאט טאה ןמ גאט סא

 ,ןנײלק איד רדניק יריא רטומ רעד ?סוש ןיא

 ןןנײר רּבייו איד טחשיג ?ןינמ ןנגייא ריא ףיוא

 ;!רדיװ נוא ןיה טוט ןגעליג ןנעז םיטימּת

 .רדינ ןילאפיג ,!ןניא ףיוא טנייוװיג רּבײװ ריא

 ,,רדיוו נוא ףאש איד זא טרשג ?ןניא ףיוא איז ןמ טאה וזא

 ןרדילג איד ןּבײלּב ץנג רעצ רפ ןגעק איו ,?סאיוו

 80 עפ

 ;ןוז רעד רטנוא םיתמ איד ןגאל :זןיִנוא אס עמ

 ,טןנואװיג שטָאה טטשרטניא רעד ,טקעדיּב ןרדנא ןעד שודק ןייא

 ,1פןנוז רפ ןןנוא :?גנילצילּברוא הּכֹמ רעד רּביא איו יוא

 ןסןגורּב ןיא ןגיפג וצ רדניק טרדנוה ףגיפ

 ,טריפג ןראוו הטיחש וצ ןיסקוא איד זא ךיּבעג 4

 1גטריּבג ךיז ןא טקעדיּב טולּב ריא טאה 1קטסינ

 ,טרימשּב קז ןייא ןיא ןדיילק וצ ךיז זיא ךליּב

 ,טריל רפ ןרדעפ יד רעד רילדא ןייא זא 1?ןלאק ּפאק ןעד

 ַא ןופ -- (טלעטשעג ;ּפיציטרַאּפ םעד ןופ םרָאפ ערעטלע יד זיא 'ג) טלַאטשעג לָאװ }

 ,טלַאטשצג םעגײש

 .טלדנַאהַאּב זנוא ןעמ טָאה ךעלקערש יװ :טשּפ ;ןטסעמ--ןסעמ * .ךעלקערש ,סואימ *

 ,ןענַאמ == 5 ,סיוש * ,ייבושח :טצריקרַאפ טייטש טסקעט ןיא *

 ף ף ג ,ןענַאמ יד ףיוא רעּבײװ יד --- יז ףיוא ייז ? ,ייז ףיוא * .טרָאד ןוא ָאד ?

 .רעטשרעטנוא 2 ,ןפָא =- 1 ,ייוו == 0

 .טכירעגמוא---ןענוזרַאפמוצ 17 ,גנילצולּכ + ,טוג ןעװעג זיא ןטשרעטנוא םעד *
 ,ןייז ףרַאד'ס יו +* ,רענײק --- טנַאמיג ,טַאמינ-- * ,םשנורב
 ;:8/ ד"המ ,4201 ד"הנ ןופ טרָאװטײצ ַא יװ ןשטײטסױא טגָאקעג סָאד טלָאװ ןעמ

 טעװ ,טנכײצרַאפ טינ טרָאװטײצ ַאזַא זיא ןרעסקעל ײּב טינ ןוא ב"הד ןיא טיג תויה רעּבָא
 רשפא

 ,שרוש

 ןשיװַאלס םעד ןופ ,ןל ָאג קיטנײה רעזדנוא רַאפ סָאד ןעמענוצנָא טקיטכערַאּב ןייז
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 ,ןגיּב יד זא טילמזיג ךיז ןיקזאק נוא רגעל 5

 ,ןניא טימ ןדיר ֹוצ תורבסו םעט ןייק זיא שע

 .ןניד וצ ןגעלפ ןּבאה ,ןראיופ ןייז איז לייװ רד

 ?ןניז ריא טימ גרטעפ איד גאט םנייא ןא טכעשיג ןּבאה

 ,דגיק ריא טימ רטומ איד ןמ תגרה איו ,עז ,דיחי 6

 ;ךגיפג הרות רעד ןיא שע ןמ איו טיג תוירזכא טימ

 ,דגיװ גוא ןגער םיא ןגיל ןזאל םיתמ יד

 ,דניוושג ןפראוויג ןּבורג ןיא טייה ױגידנּבעל ליפ ךא

 ,ןטייצ יטלא ראפ טרעהיג םישעמ ימלעז טאה רעוו 7

 ?ןטײל ןעד טימ ןיג וצ םוא תוירזכאּב וזא

 ,ןטײז ןלא ףיא דחוש ןּבאג תורבק םעד ףיוא ןטיט וצ

 .ןטייר ןגעקטנא ןתח ןייא ןמ ?טלעוו זא טוט םוצ ןטפיול

 ,טרעטש רפ גוא ןסיר וצ ןראוו הרוּתה תודוס 5

 ;ררע טימ טקעדיג ֹוצ גניו גוא טחעשיג ליפ

 .,טרעוװיג שטאה טנמינ ,ןאטיג שלא ןּבאה

 ילדרעּביג םעד ןיא ןּבראטשיג !ךייליג ויא ךלמ רעד ןעד

 ,רשעּב ןייז ןנעק טיג ןטעה תולהק ,קולירּפ גוא טשיּביראַפ 9

 ,ריסעמ גוא ריטרעווש טימ ?ןראוג תגרהיג ןנייז

 ןרסעלש יד זא ןזעוויִג בירחמ ףזייה

 ,רסערג נוא רגנעל תורצ איד ןזעוויג ןייז גאט ילא

 ,ןדנעװ וצ טינ ךיז שייוו ,ףאש ןייא זא ךיילג ןיִּב 50

 ,ןדנעש גוא ןּביוריּב שנוא טוט

 ןױגע ןנעק שקינ ןמ טאה טֹוג ךאנ טלעג טימ

 ,ןדנעה ןריא ןופ ןייז וצ ליצמ

 ,טנעשיג גוא ןזעוויג אמטמ תולותּבו םישָנ 4

 ,טנעוויג קעװ ?דוחי ןופ ,?ןזעוויִג רפוּכ ליפ ךא

 .דנעװ ריפ ףיוא ןיִּב פטגיליג ןייא ןלוש ליפ

 ןגנטנעליא רזנוא עז ,10ףיוא ךיד וטשלה םוראוו ,טאג רּביִל

 ?ןקורד רדא ןּבײרש שנעק רעװ ,ןברוח ןעד וצ טרעה !

 ,?ןקולפ שא ראה איד ןמ לאז ךייל ראפ

 לא סיֿפ

 ,ףּכיֵת ,ךיילג == 5 ,טלָאװעג טלָאװ ןעמ ךיילג * ,ןיז ,טרעטָאפ

 ,ןרָאװעג * ,םישעמ עדליװ עקיזָאד יד יב ;טשּפ ,תויוועה  ,ןעמענַאּב *

 ,טָאג ןקיצנײא םעד ןיא ןביולג םעד ןופ * ,דמש וצ טכַארּבעג ?

 ,פילגמוא ,טנלע 2 1 ,ךיז ןעמיוז--ךיז ןטלַאהפױא 2 .ןרעטשעצ---ןגיילגייא

 | ,ןסיירסיוא *
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 ,ןיקומ זא ןגיוא ריא ןיא ןזעוויג ןשנעמ יד

 .גנקורּב ןייא ןיכמ ןינעק ןמ טעה םיגורה טימ

 ,טחשיג תומהּב זא טייל איד !םלועה ןוּבר 3

 ,טכמיג ךוה ראג הטיחשה לע הכרּב איד נוא

 ןפטכרקיג טאה זא ,ןאירשג ןמא יגירּביא איד

 ,,ֿפטכליג ןיֹוא גוא טאּפשיג שנוא איז ןּבאה איוו

 ,ןּבײרש רד םישעמ ילא ןאק רעו ,יתוּבַר 4

 {ןּבײרט טעט קלאפ !תמעטיּב ןוא שאד שאוו

 ,ןּבײל קידנּבעל אייג ןטינשג ןיוא שיילפ איורפ רנייא

 ,,.ןּביר ץלז טימ שע ןעמ זאל ,טקייװג רשּכ ןונ זיא זע :טעריג

 ;ןמרא ןעד קלאפ ןייד ,טאג ,ףלעה !רזע לא =

 ,ןמרױעד איד ןייז ןיּפמורש ראפ ,ךייל רזנוא עז

 ,,ןמרל רעד ןיא סטרעטש רפ יניזירקא דנל

 ןןמרב רעד ךאד שע ךיד זאל ,טאג רעה

 :ןּביל איד קלאפ םנייד פטכישיג שאוו !ךיז ,טאג רֹּביִל 0

 ,ןּביר רדא טיױרק זא לרוג ןיא ןלייט וצ

 ,ןּביז רדא שקעז ןמוק ןייז גקיר םנייא ףיוא

 גנןבירטג דנש גוא דניז ,רוה רדנא יד ,ןיכעק ןשייהיג ינייא

 ,פןראיוד רעצ רפ ןמ ןאק איו ,:?ןיימיג לא ןדול

 ;ןראיוּפ יד ןישטלוט ק"קּב ןפאליג ןייא ןייז אד זא

 ,ןראיול ןאט טולּב ריא ףױא אטיל רעד ןיא ג!עינמוה ק"ק

 ,טכַאלעג --ב 3 ,טכַארקעג == } .קירּב }1

 ,םערעדעג * .קידלקע --- (טמעטַאּבמוא) טמַאטַאּבמוא = 4

 ףיא יװ רָאנ ,(}) טקנופלּפָאט ַא "טרעטש, ןוא "רע, ןשיװצ טײטש לַאניגירָא ןיא *

 לא

 םעד ןופ ,דנַאלָאה ךרוד שטײד ןיא ןײרַא זיא טרָאװ סָאד .המוהמ ,ףַאלעגפיוא ;ןעמױַאל== ?

 .רעלעפקורד ַא טושפ סָאד זיא ײטשרַאּפ

 .לַאפ ַא ךרוד ,ןכַארּפש עשינַאמָאר ערעדנַא ןיא ןעמרָאפ עכעלנע ןוא 811 8/46 ןשינעילַאטיא

 שיליוּפ ןיא ,469 1,864 טעדליּבעגסױא שטייד ןיא ךיז טָאה 8-1-{8ץתג גנוטלַאּפשנּפַארט רעש
 ײצ !הבלנ ןושל ןיא טרָאװ סָאד ָאד רימ ןּבָאה ןענַאװ ןופ רָאנ .םערַאיל שידי ןיא ,12/טנג
 ;(6052 || ּב"װּפ) 18/018 םרָאפײּב רעשיליופ רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא

 | .בָארד ,עשר 7 .טצשצטג ? ,עז *
 טינ רימ ןּבָאה טרָאװטײצ םעד טימ גנודניּגרַאפ יד ,ןוטּפָא ;טשּפ ןטימ ָאד ןבײרט 4

 ?רעװקרעמ רעקיזָאד רעד ןגעװ ,ךַארּפש רעשידי רעד ןיא טײיּפשרַאפ רעײז זיא יז ןָאד זיולּב

 ,222---219 יז { "טפירשטייצ , ןיא *ןיירט ,, דויטע ןשיגָאלַאקיסקעל קײמ עז עיצקוהעסנָאק רעקיד
 ,ָאד טניימעג זיא יױזַא ןוא ,"?הק ץנַאג, ןעלטנגיא טטיײה ןיימעג סַאא
 .ןאטוא  ,ןאמוה 4 ,ןטלַאהסיואי
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 .ןראיורט ןמ לאז ר"זאל ר"הומ ןואגה שודק ןעד רּביא

 ,ןדנוטש גוא גאט רעד ןרעװ לאז טכולפרַפ 5

 !ןדגוה יכלעז טרעסטליג ןבאה שנוא זא

 ,ןדנוגיג קירטש ןייא ןלה ןא רּבייוו

 ,ןדנומ ןיא גניג ריש זאד זיּב טזעװיג לבוט רמולּכ

 ,?ןטיטג ךאנ רגניפ טימ טעּפשיג טי 9

 ;ןטירג ןגיקטנא ןתח ןייא :ןּביוש יגלּבאצ ,?ךילטירּב טימ

 ,ןטימ רד ןיא הלותּב איד גוא ןתמ רעד טזעװיג קזאק רעד

 ןטיז ןדוי זא ,לטיק גוא תילט טימ הפוח רד וצ טריפג

 ,טעּפשיג טימ ןמורפ איד טגיגיירנוא רפ ךיִבעָל 0

 ,טעּב וצ טריפג ןגיל ,טכמיג הנתח

 ,טעריג שדי ףיוא ,טאּפעיג ךאנ שלא

 .וטעויג טֹורּב ריא ,טנידג ןדוי אייּב ןבאה איז ןעד

 ,ףןכעצ וצ גניו ,ןקערש ױד וצ זיא רעֶז 4

 ;פןכערּב ןרעה יריא ןא טכעגק איד ןעוו

 ,ןכערּפש וצ ןגיא טימ תורבסו םעט ןייק זיא שע

 ,ןכעטש גוא גןאיוה זא טשרדנא שקיג

 ,ןאל ןשיװ שודיח ןייא ךאנ ךייא טזאל

 ,ןאטיג טאה ןטריװ ריא תתרשמ גגהצקש ןייא שאוו

 ףאט ןא רדיילק יריא ריא טלאז ןטעביג איז טאה איז

 ,ןאג טןופ רעד ריא טימ טלעז גוא

 ,ןועוו טנליע זאד םרּב רעד ,טאג רכוה 4

 ;ןזעוװיג ןנעז םינחצר איז ואו יז טריפג ןטןאה גנאיז זא

 .טדנעשעג ןטױעטסעצלעג---טרטסעליג טָאטשנָא יועלעמקוהד 1

 ,(רעגניפ ןטימ ץײװ --- ןטײט) טײטעגכָאג ?

 .עגלּביוט-- 5 ןגָארט ןגעלפ ןשטנעמ עבושח טָאװ טיה ,ךצל טצרַאב 3

 ,גרַאװרעטרפ טימ לטנַאמ רערעײט רעטיירב ןוא רעגנַאל 5

 ףיוא ןזיװעגנָא ןיוש לקיטרַא ןטריטיצ (| הרעה 17 'ז) ןּביוא םעד ןיא טָאה ףיטש ,ב 5

 .ךיל םעד ןיא *שידײ, קורדסיוא םעש

 1 ,טירב (סנד* יד) רעײז ןופ ףיז טקיטעזעג ?

 ָאד טרעװ סָאװ ,טש9פ רעד טלקיװעגסױרַא םיִנֹּפַא ךיז טָאה "ןעילוה  טשפ םעגופ *

 ,ךיז ןעטרפ ;טצונעג

 ,עסקיש == 11 ,ןקַאה 0 ,ןשלעפ --- (טפַאשיירטעג יד) ןכערצ *|

 ,עטסָאּבעלַאּב עשידיי יד .עטקיש יז 8 .קטװא ,ןענַאד ןופ
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 4 :ןזעליג ןסיברא נוא טרעקיג זיוא וטשאה :יז ךארפש
 בזעניג טינ וטשנאק דנוציא ,ןאטיג רימ ןששאה ווא

 ,ןטלה ףיוא ךיד וטשנאק איו ,טאג רעה ++
 {!ןטלּפש :+ךייּב יד רֹּבײוװ ידנגאט איד איז זא
 ,ןטלא איד טגדניזיג ןּבאה +ןוש ןעוו ,ןּונ
 !פןטלװ גוא ןטלש וזא רדניק יגיילק טימ ןּמ לאז םוראוו

 ,זאד ןהעשיג שדוח ןיא גאט שקעז יד םוי ןוטּת ןיא *
 | ,ןאלג ןײא זא ךיילג ןכארּב וצ טײל איד
 ןזארג ןייא זא ןטינשג פא הלימ יגילייה איד רדניק ןעד
 ,ז"אב ה"ווירק ןאטיג טאה קלפע זא ףיילג

 ,טייקינייר יגילייח איד טימ טזיוהיג ךילצייש 46
 ,טײרּפשיג דרע רעד ףיוא ,ה"ועּב ןסירוצ

 ,ֿפטיײהקלש טימ ןזעוויג אמטמ ףיורד םישנ
 ,טייהווּב טימ ?טגיל וצ לֹוש איד גוא

 ,תולג ןרטיּב ןיא ןונ רימ ןנעז םינש המָּמ 9
 !תולהּב ירשערג טשרע --.גנורשעּב ןפאה ראפ
 ,תוללי ישורג טימ ןפאלטנא ןנעז בורמענ ןופ איד ךא וזא
 ,תוללק יד ןזעוויג רקרעטש ןגייז טשרע

 ,גנגנױדיג ןשורג רפ ןפאליג ןנעז ןישטלוט ְךאָנ
 ;טגנװציּב טימ 12טשעווקיג איז ןמ טאה ןטראד

 ,גנג ןיא רעּב ןייא םיא טנגעגיּב ,ןּביל טעד טכייוו רגייא זא
 / ,גנלש ןייא ןיא טסייּב--ויוה ןיא רע טפיול אּז

 ,ןבורטנא ןייז איז ,טניימיג ןּבאה איז :ךא אד אז

 ;ןנופיג ןירד גיקלאפ שילוּפ ןּבאה יז לײװ רד

 ןןתש איו זא ,טשלעפיג רֹּבא ןבאה

 ,ןנוריג זיא טולּב ןאד שד זיּב טקהיג 1?איז ןמ טאה םורד

 ,גץנט םוצ ןיג גיניו ,ןגאלק ֹוצ גאט גֹוא ראל 60

 עא
 ;ןטלַאּפששב + ,רעכיײב * ,ןרעװ טעװעטַארעג ,טנוזעג ןּביילב * ?טשּפ

 ,ןעװעדנַאמָאק ,ןעװַארּפ ,ןעװעטַאּבעלַאּב ;ןטלַאװ ןוא ןטלַאש ב-- 5 ,ןליפַא ןעװ *
 ,תועשיר --- טײקיטפַאהקלַאש ,טײהקלַאש = * ,סָאגצװירש ==

 .גנ8רדעג 22 1 ,34---20 יז "טניװמערוטש , עז 9 ,ןרעטשעצ-- ןגיילטצ ?
 | .ּבײל סעד +* ,גנטוצַאב == 5 .טשטעווקעג ==

 די יד 7 ,קלָאפ ש לייפ סָאד 1 ! ,רענלעז עשילופ -- ץלָאפ שיליוּפ 7
 ?טשּפ ןכצלבעטשנוב ןיא טניימעג ןייז סָאד לָאז **



 +2ט07 ןטסקעט ױד

 |1ץנש איד ןראו ןהעז ראפ טזיא ךלצייש איוו

 ,ֿבץנרמ ןיא רדא ליפא ןייא ןא ןטכא וצ טייל

 !דנאג ץרעה רזנוא טּביילּב איו ,טאג ךא

 ןסאלפיג ןנעז ךאּב ןייא זא ןירערט יניימ 1

 ,ןסאמ רעד שיוא רטיּב הריזג רעד ףיוא

 ;ןסאל ןרגלעװ טולּב ןיא םיגורה איד

 .לןסארטש ליפ ףיוא ןפאליג קעװ תושודק תולהק ליפ ךא

 ,ןגעז אי רעװ ןבײהש תולהק עלא ףךיא לאָז 2

 ;ןיגעק טיג רעװ ךיא ן?רשפא טיג זיא

 ,ןגנעג ףךיא ליװ אציניװ ,ארטסוא ק"ק

 ,גןיערטנא וצ ןוט ךא ךיז זיגסארק ,דארגיראש

 ,טייז ףיוא טייקכילירפ איד ,ןגאלק ,ןרמאל 5

 ,טייל ?יטגואוויג טרדגוה ףניפ רּביא

 ,טיירב טזיא זוןבלז ךאנ !סרטטלפ ןייק

 טט"צ יכוה זיא שע ,שנוא ןילרד ,טאג ךא

 ,ןהעז ?ורצ רזגוא אוט ,םוחר לא 4

 ,ןהעניג דאגיג ןייד וצ רדיוו

 | ,ןהעי שנוא וצ וט אּבה ךורּב

 .גכוהעז גוא ןצנלפפ לארטי ץרא ןיא רדיוו

 ןףאלש טינ ףליה ןייד טימ ,ךאוו !שודקו טורמ 5

 ןףאש ןײד טײרּפש רפ ןייז ןרעװ גנל איוו

 .ףארטש יכלעז 12טכיז ןכ ןא רשעּב ןיא טוט רעד

 ןגפףאהג ןייא רדא סּכוד ןייא גךאנ שע רעוו

 ,ןראפיג טזעװװיִג טיג ךיא רע רּביל ליפ ט6

 .ןראל ףאפ ךילשנעש רזא קלאפ ןיימ ןהעז וצ

 ,ןטָארעג טיג ,טײהגגעלעג ט ןזָאלכרוד--'ש יד ןעזרַאפ ,טנַאש-- 3

 .,ץנַארַאמז-- 8 ,"ליפא , :טײטש לַאגיגירָא ןיא 173,  | עז ךיורבעג ןכעלּגע ַא

 | .ךַאילש ,געוו רעסיורג -- *סָארטש , * ,טָאמ רעז רעּביא -- ןסָאמ רעד סיוא

 ..לרמש ,עציגייה ,ערטטָא ? .ךעלגימ טיִג ןיא !("רש:א יא ,) גגודגעו עשלערבצה

 ?ןעבירטנַא * ,ענטַארק ,דָארג

 ,טקיטסשױַאב רעמ עקַאט ז"א "עטדנואהעג, ,"עטדנואהראפ}  ,עטדנואהצג == 7 |

 ,-עטעדנואװרַאפ , םרָאפ טשירצמשטיײד רעזדגוא רעדויא

 .טַאז * ,טיוט ,טָאטנ- 5 .ןעייז-- 2 ,ןבלַאזב-- 1 .רעטטַאלּפ --- 8

 .(ףָארג) 0 טימ ןדערוצסױרַא * ,ןעװעג שטָאכ סע טלָאװ
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 ,ןראוו טפיוק ראפ ?ןראוו רימ ןעוו ,ןגייווש גטלעוו |

 ,פןראפרא ֹוצ הנוק ןייק נוא ,שפנ ןייא רסקעז ןייא םוא

 .גןגראמ ןעמ טשניװ טנבא ֹוצ :טיטש אד איו טכער *

 ,ןגראּב רפ :איײטשּב ןייא ןיא ךיז ןיטעה תושפנ גסיירד

 ,ןגראוו רד דניק ריא רטומ יניגייא איד טאה

 ,ןגראזיּב טזעװיִג זיא ןנײװ ןרעה לאז טינ שע ןעמ זא

 ,ןילאפיג רדינ ךוה ןופ !טיהנוש רזנוא זיא סאיוו 5

 ֿןילּב ןייא ןזא ,רדנא איד ןיא טנה ןייא טרפטנע רּביא

 ,ןילאפיג ןירטאט ןעד וצ ןיילא ,ןזאל ןגנפ

 ,גוןילג נוא 1סטימרוו טימ ?טעזיג שנוא טאה

 .טקנערק ץרעה ןייז ,טרעה :2שרעװ ,12ןּבעג איז ןּבאה רדָּמ 9

 / ,טקנעשיג לעמח ץקואק ןטשרּביא םעד תולותּב יניש

 ןטקנערט רד ךאנ רעד ,ןזעויג םישנ אמטמ

 ,טקנעדיג שנעמ ןייק םישעמ יכלעז

 ;ןגייווש גפוטשנעק איוו ,רדנואוו ךימ ךיא ליּפאט 60

 .ןגײטש ןסיפ טימ גסתרוּת רפס ףיוא איז זא ,טשכיז

 ,ןגייל טינ ךייא אוט ,רקיטש ףיוא טּבױלק ןזח הירכז יב"

 ,1פןגיג איד טרעק ראפ ןראוויג גרהנ לֹוש רעד ןיא זיא

 ' ןטערט שנוא ףיוא איז ךילטנעש איו ,אול 41

 ?ןטעּב שנוא ראפ טינ וטשלאז םוראוו ,תּבש רגילייה

 ןעןטערט רפ שנוא םיאנוש איד ןעד ןרעװ

 !ןטענק תּבש םוצ הלח רדא ןדניצ טכיל איז ןרעוו

 ןעניפעג ,ןרעװ ריואועג * ,ןטלָאװ * ,טלָאװ ךיא 1

 עז ,סקנּפ רעקסבעטיװ ןיא ךיוא ;דליּב ענעגײא סָאד 16 'רטס ץניװ תליגמ ןיא 4

 ,טייקגייש ? ,יוו-- 5 ,גנוקיטסעפַאּב ײטסַאּבב- * .042 / יצנע 'רווע"

 טימ ,ןלַאג-- 11 ,טימרעוו== 90 ,טקיטצזעג ? .(עקליפ) םעלַאב ,ןלָאב--- *

 | ,טָאג---וד ,ט'רעוו-- 1 ?טשּפ 2 .שינרעטיּב טימ---לַאג ןוא טימרעוװ

 טָאטשנָא "תרוּת} גנוּבײרש יד טפָא רימ ןעניפעג ה"י ןט17 ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא 5

 'ה"זַאא "בורח, טָאטשנָא ב הח ,"םיקיר, טָאטשנָא םקיר ,"תוריּת , ןשנערּבעה:טקערָאק םעד

 פעד ןופ ךַארּפשסױא יד זַא ,ןמיס ַא ;(דויטע ןטסטנעָאנ םעד ןיא דיל.יבצ.יתּבש סָאד ךיוא עז)

 "ָא כ ,"סיוריוט, טיג ןוא סעריוט :טלקנוטרַאפ ןעװעג ךיא טלָאמעי ןיוש זיא ףַארטידנע

 | .212 יז ןוא 201 'ז ךיוא עז ,"בורָאכ, טינ ןוא ווצד

 ןיא ,ףױרַא סיפ יד טימ :טשּפ ןטימ םינּפַא -ןגײג יד טרעקרַאפ , ,לדיפ --- גייג 5

 : ןענופעג טינ ךַארּפש רעשטייד רעד רַאפ טשּפ ַאזַא ךיא ּבָאה ב"ווד

 ,ןטייּברַאּפ 11
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 ,1ןימ קלאפ ןייק אייּב ןמ טניפג תּבש שעד גנֹוריִיַק 2

 ,ןיג ןיטעּב ה"בקה ראפ ץילמ רזנוא אייז םורד

 ;?ןיװצ ילא הוחו םדא טזיל רד טשאה אוד זא

 ,4ידג טימ תּבשה םויל ריש רומומ גהשמ טגאז ףיורד

 ,ןיכאפ יץרעה ןיימ טוט ,קנעדיג ךיא ןעוו 6

 ;ןכאטש רעד שלא ,ןפארטיג ןא ןבאה א שאוו

 ;ןכאק ןאט ראייפ ןיא ןוח םולש 'ר ךא

 ,טןכאריג ןא טיג זאל ,םימלוע לש ונוּבר

 ,רלעה רמורפ רקרטש ןייא ןועוויג זיא רע 4

 ;טלעפיג ןיילא םיאנוש ליפ טוט ןייז רפ

 ,טלעציג םגײז ןיא ןיסאלש רפ ךיז רע טאה ףוסל

 ,טלעטשיג רומע ןעד ראפ ךיז רע טעה זא ,אטח לע ןגנוזיג

 ,תונמחר רבירד טהיג ןבאה טיוג וליפא

 תונמלאו םימותי רֹּביא ךיד ?םױב רד ,טאג רביל

 ;תונוגעו תויח תונמלא איד רעּביא בוא

 ,תונוע איד ןייז ןגעק רשערג ןטעה איו ,טאג ךא

 ,ןײז ןצ תורצ ןגעלפּפ ןא ,בָא שדוחּב 'ג ,'ד םוד 6

 ןייא ןמוניג ה"אנאלאּפ ק"ק איד ךא ןמ טאה

 ,ןיג א ןפולטנא ןגעז פתולהק ףלעװצ טימ

 םיפלא תשמח .?ראב ק"ל ךא שוביזעמ ק"ק

 ןײּפ השורג טימ טגרהיג תושפג

 יב :5

3 

 ,ריש ןטלה ןּביירש ןיא רימ לייוו ןוג 7

 ,ר"יזמערק ק"קד ןּברוח ןופ ןבײרש ךא רימ ןלעוו

 ,הריֿפ רעד ראי ףניפ ןהעשיג זיא שע גסלאו איו

 ,ףיצ יגיש היא טרעטש רפ דראו זוסת 'ס ,2'ג ת"נש

 ,עדייב שלא ;ןייווצ אב 7 ,רשמ ,ןיימ = 3

 ץשארה םדא הזה רומזמה הל 'ה המא, :ףוט םוצ ,בכ השרפ ,הבר תישארב ילגַפ

 ,(תשמ--"תּבשה ריש רומזמ, ןופ תובית-ישאה) "ומש לע ושדחו השמ אבו ורודמ חכתשגו ורמא

 וי ,גנולַאש ;"ןָאט, ץופ טרָאװטּפױה רהיטקשלָאק ,ןיטצג ,(6000ת) ןיידעג *

 ,טערַאגרעד 222 ,עכַאר ןָא --- ןכָארעגמוא ? ."ןרעה, ןטײטש לַאביגירָא ןיא

 ,רעירפ ,םעל רַאפ 1 ,םגה 10 ,רַאּב ,שזָאבישזעמ * ..,ןנע עכלע וו תילחק 5

 .1643 -7 גיּת 8

 ,13 ףטכישעגירוטשרעטיל טשידיי
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 ,ףנוטש יזיּב איד ןזעֹוויג ןיא תּבש ברע םא 65

 ,1דנואוויג ליפ ,טגרהיג תושכג ןצנּביז

 ,דגוויג ריא םוא טכארּביג ןינןגנפיג ליפ

 .דנורג ןיא טגערּב רפ הלהק יכילּפיל איד

 לארנעי ןמ טּבײה שדיווש רד ?ןוז ןטשראד 9

 ,לארּביא :ץרעה יגיראיורט טכמיג טאה

 ,ולאט וצ ןילאפיג הוקמ {ןןיא םישנ

 ,לאמ ןייא טימ ּתגרהיג ןהֹּכ קחצי ר"רהומו יכדרמ ר"רהומ שודקה

 ,ןרעה ףיוא טינ ךיא ןאק ןראיורט ןיימ 0

 ,ןירערט טימ ןישוו ןמ ןװאק םינּפ זד

 .,ןרעק וצ ןיה ואו ןטןינ ןשיװ ,דנו ענ ןנייז ליפ

 .ןרעה ןןגױטכעמלא ןעד ףיוא ?ןעד יז

 ,סןטינ ןוט טאה שנוא ןעמ איוו עז !םיקו יק ז1

 ,ןטיט ןאט תונושמ תותימ טימ םישודק איד

 ;ןטײק ןיא טריפג ,טנואוויג ,ןגאלשיג

 .ןטינ ןופ טוט שע ,ןייז גנורעה ףיוא ןייא לאמ זאל

 ,ןגארפ רדניק רעייא ךאנ טוט ,תובָא יּביל ,טכעֶז 72

 ,ןגאלּפ ןוט רעז םיקידצו םידיסח ראייא

 ,ןגאלשיג לפּכ ןונ ןייז ריכ ,שנוא טסירט

 ,פןגארטרפ וצ דניז ריא ןגרביא ןעד םורד

 ,טאג ןטעּב וצ וניּבר השמ טימ לא טמוק די

 ,טאּפש גוא ךאמש וצ ןמעק רטײװ טינ רימ זד

 ,טאל ןקעדיּב טינ דרע איד םישודק ןופ טולּב זד

 ,טאה טנכעריג ךיז ןגיוא "זנוא ראפ ?רע זיּב

 ,ןכערּב ֹוצ רע לאז ןיטש שנוא ףיוא איד ילֲא 4

 ,ןכער ןגיא ןא רדיילק המקנ ןייז טימ

 ,גסןכעצ וצ || תונערוּפ סוּכ זאד ןניא ןּבעג ֹוש

 ,ןכערּפש רע לאז ,ןּבעג רפ ןייז דניז ירעייא רֹּבא

 | .רעצרעה * ..101800804 7 .207 יז ףױא 0 הרעה עז }

 +"ףענעמליּפש יד ןופ קורדסיוא ןַא זיא (ּפָארַא ה"ד) "לָאט םוצ ןלַאפ, ,ןעמוקעגמוא

 | .ךוּב-לאומש ןופ לשמל ,סעמעָאּפ

 ,ןייז לחומ * ,קיטיינ זיא סע ? ,ןטייג =- 5 .ןדײס == ןעד יז 5

 יןענַאװ זיּב ,םישודק יד ןופ טולּב סָאד ןקעדַאּב לָאז דרע יד זַא ,טינ טזָאל :טשפ .טָאג 9

 ,ןגױא יד ןיא זדנוא רַאפ (ןעמענ המקג) ןענעכער ךיז טצװ טָאג

 .ןעקנירט 0
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 ;ןדרע רעד ןופ ףיוא איטש ,ןגנייוו וצ רעה ףיֹוא 5

 .ןדרעװ רשעּב דלאב טרעװ ,טינ גראז

 ,ןדרעּפּפ יגיראייפ ףיוא זיא ןטירג רעד ,טמוק איבג הילא

 .גןדרעּביג טכעלש ןייא ןריפ םיאנוש איד טימ

 ,ןקעוו רד {רעו טרעוו טכענק ןביל ןייז חישמ 6

 ,ןקעמ שוא ןמאנ ריא םיאנוש גוא קלמע

 ,ןקעטש ןא טרעװש ןא ןייז טקונ 2רגידייל רזנוא

 +ןקעמש םנייז טימ ןטּפשמ שלא טרעװ רע ןעד

 ,{ןאיוש רימ ןרעו תובוט תורושב גוא תומחְזנ 77

 ,ןאיורט ראפ נוא ןפאה טאג וצ איד לא

 ,ןיאיורפ גוא ?ןיגמ ןגנערּב רפפוא ךירפ םילשורי :ןעק

 ןאיוב טרּבלעז טרעװ ה"ּבקה שאוו שדקמה תיּב ןיא

 ,זטיירּב ליומ לֹופ טימ ןגאז רימ ןלעװ ןמָא

 ,טיירּפש ראפ רדירּב רזנוא ?דנזירּפ ןייא טגנערג ןמ ןעוו

 ,ךייל גוא ןראיורט ילא ןרעוו טרעװ ןשעגראפ

 ,ךײרּפ ישורג ?טראיינ ,ןדיילק וצ ןימ קאז ןייק |

 ,ןמא

. 

 תּבש ילא טגאו ןמ שאוו םימחר אלמ לא רעד ויא שאד

 תושודקה תולהקּב ןמוק םוא ןייז איד היה םישודק יד ףיוא

 .ש"מי םירוכאה י"ע ןסייר ץראּב

 ,טור למיה םיא אד רעד רגימרב רעד טאג לֶא

 !טוג גֹוא טייקימרב רעד לופ

 הנוכג החונמ ןייא ןטײרּב ךמ גוא ןעניפג ךמ

 ,הניכש הגילייה ןייד לגילפ רטנוא

 ,ןנײר איד םישודק איד ןייז אד זד תולעמ איד ןיא

 .ןגייש ןנוש למיה ןופ טייקרטיול זא ךיילג איד

 ףיוא נוא םידיסח נוא םיקידצ איד ןופ תומשנ ןגילייה איד

 ,רּבײװ איד תוקידצ גוא תודיסח המורפ יד

 רּבײל גוא תומשנ ריא טרפטנע רּביא ןבאה אד יד

 ,שרוש רעבלעז רעד ןײז סָאד לָאז 7 .םיאנוש ,רעקידײלַאּב * ,ןײגַאב ךיז טכעלש 1

 .טיירגעג ? .ןענַאמ2- 5 ,ןייק--- 5 ,ןעז + ?ןגָאלש---8108841660 שידנעלָאה יװ

 ,םמד םוקגי ינודא ,רָאג  ,טרעייגב-- 5 ,קנַאשעג ,טגעזערּפ טגַאזירּפ--- 5
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 ,ןקערטש ןוט הטיחש רעד וצ זלעה גוא

 .קרטש רעד ,ןייז וצ םשה שדקמ ןגעװ טאג ןגידנּבעל ןופ

 .ןקרעטש ילא רּביִא

 ךיא ליװ גאט ןעד ןא הגירה ריא ותשודק תולהק איד

 ,ןסאג רפ ןראוו זיא טולּב ריא איו ןקנעדיג

 .,ןיסאמ ןא נוא לאצ ןא טנזיױט ליפ איוו

 ,ךעג ראג ןגנגיג םד שי ךיוא

 .ןעּב יד ךױא נוא ןניר איד רישוו איד זא

 םימכח םידימלּת איד ףױא ןצפיז וצ זיא רעמ ךאנ ינוא

 ,ראפ וצ

 | ,ראה ןייא ףיוא איז טימ זיא קדקדמ י"שה וד

 ,הרוּת רעד ןיא קרטש ןזעװיג ןנייז איד םינּבר ןכילטסעק איד

 ,ארומ ןייק ןבאה אד איד דלוו םיא םיֹוּב ןנעט איד זא

 ,ןנעג גוא ןקנעדיג ןאק ךיא לייט ןייא

 ,ןנערּב גוא ןטארּב ןזאל ךיז ןּבה םשה תשודק לע יד

 ,לארשיּב לודג גוא בר רכלטסעק רעד שארּב

 . ,לאיחי יּבר ברה ונירומ ןזעוויג זיא ןמאנ ןייז

 ,ןקנעדיג וצ ןזעויג ןמאנ ןייז זיא ילכימ יּבר

 רדנעל גוא תולהק ילא ןיא טנעקיג לואו םיא טאה ןמ

 .ןיקע ילא ןא

 ,הרֹוּת רעד ןיא ּביל ןייא זא ךיילג ראוו רע

 ,ארוּב ןופ תוצמ איד ןיא ךיוא גוא

 רדנא רעד ראו קחצי בקעי ןּב לאירזע ררהומ שודקהו

 : ,ֿבטנניג |

 רע ראו תובישי ישאר נוא םינּבר ישורג איד רטנוא

 ,טנקיּב לואוו

 לארשי ררהומ שודקהו קחצי ררהומ 'קהו םייח ררהומ יקהו

 ,םינּבר ישורג ךא ןראוו איז המלש ררהומ שודקהו

 .םינּפ רעיז זיוא ןנייש טוט הרומ איד

 ןאק ןנענ ילא טינ ןמ זד םלוע ידיסחו םינואג ליפ טשנוז |

 ,ןליצ גוא

 ,208 יזףיוא 18 הרעה יד ןּביוא עז גנוביירש רעד וצ }

 ,(48 יז טניװמערוטש עז) בר רעוװארימעג רעד ,לכימ:לאיחי *

 ןּבָאה רימ ןכלעװ ,טנַאקַאּב :טנַאנעג םַארג רעשינָאלּבַאש רעד םוא ָאד ךיז טרעק סע 3

 | .קרעװ עשינַאמליּפש יד ןיא טנגעגַאּב רעירפ
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 ,ןליוו רד ןזיוא םישודק ןוצ איז ןאט סאה ייששה וד

 ,ּוטראה אד ןמ איװ םילודג גוא תובישי ישאר ןראוו איז
 .טראּפשיג טינ תוצמ ילא ןיא גוא לֹוּפליּפ ןיא ךיוא

 ,דבעהיּב ראג תוצמ ילא ןיא גוא

 ,דנעויג ןרעו ּב"הקה ןופ איד טיכאלמ איד זא

 טימ הליפש המוא ןייא ןופ ןיגנג זיוא ןיא המשנ ריא

 ,טרעװש ןפרש ןעד

 ,טרעה זאד רעד ןנייוו רכלטיא לאז ףיוראד

 | ,רדייל ןּבירשג ןמ טאה ךיוא

 .רדעל ךוש וצ תרוּת ירפס ןדיינש ןוט ןּבאה איז איו

 ,ןגאז גוא ןיליצ רד ולא ןאק רעוו

 .ןגאלק וצ נוא ןצפיז ֹוצ ךאד זיא ףיוראד

 ,ןראצ םירג ןייז ןיזאליג ךיוא טאה י"שה

 ,ןראוויג גרהנ ןייז) ןנייז טייקימרב רד ןא גוא

 ,תונועּב ןטערט וצ גוא ןקנורט רד ליפ ?ןוא טחאשיג לייט ןייא

 ,תונושמ תותימ טימ טנזיוט ןהעצכא זא ןימ

 טכייליג ןּבאה אד איד רדניק גינטסעמיג ןניש איד ךיוא

 ,ןגוז איד זא ךיילג

 | ןנורּב ןייא ןיא ןנופיג טנזוט ליפ ןמ טאה

 ףיז ןראוו טולּב ןנגייא ריא ןיא םיקידצ ליפ גוא

 ;4ןגיל ןוא ןרגלעוו

 ןגיּב ןהעצ ףיוא ןבײרש רד זע ןאק רעוו

 ןיא טניה איד רּפ ןפראוויג גוא טפיילשיג ןראוו איז

 ,לארּביא ןיסג ילא

 .לארשי רבק וצ ?ךארּב איז רעד :ץמינ ראוו רע

 הריוג ןייא ווא ןזעוויג טינ זיא זע

 !הףיבע ןייא רפ ןייז אוד זומ זאוו-- זה"ב ןּברוח טניז

 טולב ןאד ,לואוו טשייוו יאוד ,םלוע לש וניּבר אונ

 ,אררב רעד טשיב אוד ,ריד ןצ טיירש

 .ארונו לוחג לא טגעניג ךאד טשיב נוא

 ,"נ, טימ טיג ,"ן, טימ ;לַאגיגירָא ןיא ױזַא * ,"טרצה , ןופ םרָאפײּב *

 ,ןכַאמ טעפ ,ןּפָאטש --1068460 ד"הנ ,1168068 ד"המ שרוש ןופ םינּפַא *

 .ןעגנערב ײז לָאז סָאװ ן"שכארב} טָאטשנָא ? .רענייק ןטַאמיג---ץמיג 5 ,ןגײל = 5

 "יוד, :(רעלעפקורד ַא סיװעג) לַאניגירָא ןיא *  ,שדקמה:תיב ?
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 ,ןגייווש נוא ןטלה ףיוא ךיד וטשנאק איו

 ,ןגייא ןייד זיא טלעוו יצנג איד ,טנניג הרובג טימ ךאד טשיּב אוד

 ,ןסייה ןעד ןראצ םירג ןייד טימ ןייז םקונ ךיד טשלאז אוד

 ,ןסייהיג ןמאנ רגלייה ןייד זיא וזא

 ,ןייז איז לאז טכולפ רפ ,טולּב זאד ןיקעד וצ טינ לאז דרע איד

 ,גןיל ןייא למיה ןופ ןגול טעװ ה"ּבקה ויּב

 ,םיקידצ ןופ םד זד ןייז םקונ טרעװ נוא

 ,סיקיר איד םיאנוש איד טנה ןופ

 ,תומקנ לא דובּכה אסּכ ןייד רטנוא ןאור ןילאז תומשנ איד גוא

 ,תומשנ יריא ןייז אד ֹואוו ,ןוילע ישודק טרא ןא

 ,טכיריג ןא ןּבעל ןגיּביא םוצ םייחה ריאּב

 .טכיל לטייא ןּבעל ןאד ןיא אד ואוו

 םימחר אלמ לא ישטײט רעד נוא הניק הבושח יד

 ,טקורדיג ?ןרעװ זיא

 ,טקוצ רפ ןראוו ןנייז אד איד ףיֹוא

 ,ןאייל לואוו ןדײּב איז גאמ ןעמ

 ;ןאיירפ רעד שנוא טרעװ י"שה :?ןוש ןעוו

 ,תומשנ ריּכזמ ןיא ןמ ןעװ ,תּבשה םויּב טרפּב

 ,חומחנ ןרעה ֹוצ ןייז הכוז רימ ןרעוו

 יּפמ חכשת אל יכ דעל !תאְוֹה הרישה תתנעו רדסל 'ה םֹויּב םלשנ

 .ק"פל ,וערז

 טָאה רעּבײיש רעד :?עשירַארעטיל.רעּפיה , ַא יא ןייל ןייא גנוּבײרש לד ,ןַײלַא -- }1

 =ןייא , ןגילסױא רע זומ ,לקיטרַא ןטמיטשַאּבמוא םעד ,/ַא, סױרַא טדער רע ואוו זַא ,טסואוועג

 ףיו א ַא זיא -ןײלַא , ןיא זַא ,טכודעגּפָא םיא ךיז טָאה ;(עיפַארגָאטרָא יד טרעדָאפעג טָאה ױזַא)

 טינ זיא'ס זַא ,טנצמוגרַא ןַא רַאפ ןעניד רימ געמ סָאד -- .לקיטרַא רעטמיטשַאּבמוא רעד

 צג ּבָאה ךיא תעשּב -- ךעלטיפַאק עקידרעירפ יד ןיא ּבָאה ךיא סָאװ ,שילַאקיזיר וצ ןעוװצג

 יד ןפ "ןיא, םעד טָאטשנָא *ַא, ןּבירשעג -- גײלסױא ןקיטנַײה ןטימ ןטסקעט עטלַא יד ןּבעג

 ,םירוקמ

 .ח"ּת אירטמגּב זיא "תאז , } .ןעװ וליפַא * ,ןרָאװעג ;(רעלעפקורד) ןרָאװ ?
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4 

 איד זא ,טשייװ ,רּבייו ןּביל ריא

 ,שטייט ףיוא טכפיג ןיש ראג הניק

 ,ןיטש רו לאז וע ןעמ זא טימ רד

 :ןיג ןצרעה ֹוצ לח טײל יד וע וד

 וצ ךיז ,ןהעז ךיז רפ ףארטש טוג

 ןכױרד העניג טכראפ שטאג

 ריא ןעו זא ,ןועל שלא ריא טרעוו

 ,הבושת .ןזעויג א"ב רד טרעװ

 לז ושֹע זא ,ןאט וצ הקדצ ,הליפת

 ןאל גנורעה ףױא ןיײא לאמ ןייא

 ,ןיּפ רפ ןטיהּב שנוא לאז 'נוא

 ןריפ שנוא לאז ינוא

 ךנל ןגילייה ןיא

 ,ןמא  ,ןייגא

 ,ןראויג הרזג איד ןיא ן"טּת ירשּת ןיא גאט ןטשרע ןַא 1

 ,ןראוויג ןא הלפּת איד ןוקךילדי ירזנוא ה"ועּב ןבאה איז ןד

 ןהעז וצ זאד וטשנאק איו ,טאג ךא

 יונאטח יּכ ונל ױא !ןהעשיג זיא הּבר הּכמ ןייא וזא

 ,ן!ןןּברשיג זױרא הטיל רד ןזיוא ןמ טוה בירב הזיַּה 2

 ןּבילּביג טינ זיא הנידמ הצנג רעד ןיא הדוהי ןייק זד

 .יוכו טאג ךא

 / ,ןּבאה םידוהי איד ןאוט רעצ ןשּורָג

 ,ןגארט ןגיוא איד ואוו דדלעוו איד ןיא ןפיול ןאוט איז ןד

 ץוכו טאג ךא

 ,ןמוקיב םידוהי ןגירּביא איד ןּבאה תולָד 4

 ,ןימוניג קעוו ןייא רגליז גוא דלאג אז ןּבאה ןראיוּפ איד

 וכו ן| טוג ךא

 ןיטײרּפש וצ דרע רעד ףיוא איז ןאוט 3תרוּת רפס ןגילייק 5

 ןטיט ףױרד רדגיק !גוא רּבייװ ןאוט 'נוא

 יוכו טֹוג ךא

 ּבָאה קורדסױוא ןבלעז םעד ,ךעלדייב- ? ?(טָאג) 'רע, :ןײטש ָאד זומ רשפא 3

 :8102 יז ,24 גרוּבמַאה י"כ ,עמעָאּפ.רתסא רעד ןיא ,טסקעט ןרעטלע ןַא ןיא ךָאנ טקרעמַאּב ךיא

 ,"ןבוה רא רעז ףילדיא רזנוא ףײז ןיבה ןטײצ רטלעמיג טציא ןיא,

 + הרעה 203 'ז ןביױא עז 7
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 4!ןימוקיג ןופ רעד אטיל רעד שיוא ןנעז םידוהי יכלעוו 5

 ,ןימוק ןיבעל ריא םוא ןילּבול ק"ק ןיא ה"ועּב ןנעז

 ,וכו טוג ךא

 ,ןימוק 2ףיוה וצ ןגעז למיה ןּביִז ז
 4ןימוק טאג רה יוזנוא ףפ ןנעק טיג לארשי ןופ תוליפת איד זד

 "וכו טוג ךא

 טכאמיג ףיוה וצ ךיז ןיּבאה ?רטיווקסאמ םיפלא יה 5

 ,טכאמיג ברח ןיסייר 'נוא אטיל ןיּבאה ינוא

 | ,יוכו טוג ךא

 ןיכארּביג איז ןיּבאה ראט נוא רימ 9

 ,ןיכאטשיג רצרעה איד ןיא רשעמ טימ ןיּבאה 'נוא

 ,וכו טוג ךא

 איד ףױא יז ןנאה ןיילק 'נוא שורג רדניק ןדוי 0

 ןיגנאפיג ףיוא ןיסג

 איו זא ןנעז 'נוא טגילג :?טוק ןיא איז ןיּבאה ינוא

 .ןיגנג ףיורד ןקֹורּב איד ףיוא

 וכו טוג ךא

 ימנעמ ןיא רטיווקסאמ ןעד טימ ןיא ?זאנ אווירכ1

 ,ןימוקיג ןיינא טאטש

 איד ןיא רטשגעפ ינוא ריט וצ זיא טולּב זאד זד

 ,ןינוריג טאטש

 | ?וכו טוג ךא

 ;ןימוניג ןייא טינ איז ןּבאה טאטש 'נוא סאלש רגרּצמעל 12

 ,ןימוקיג םוא 'גוא ןיּבראטשיג רגנוה ןיא ה"ועּב תואמ המּכ ןנעז

 | ,וכו טוג ךא

 ףישוו ןיא םשה שודק ןופ ןינעז ןיגנוי 'נוא ןדיימ 1

 ;ןיגנורּפשיג ןיינא

 ,ןנירטנא ןופ רד ןינעק רנייק ה"ועּב טאה

 ,יוכו טוג ךא

 ;ןיבעג אטיל רעד זיוא ידוהי ןייא טוט םיפלא 1 8

 ,ןּבעל ןייז ןימוניג ה"ועב םקיר איד ןּבאה זךונעד ךאנ

 ,יוכו טוג ךא

 .פףעטיװעקסַאמ-- : .ףיונוצ 2 ,םולשּב ןײגקעװַא :"ןעמוק ןופרעד , טײטַאּב ָאד 1

 םןגעווטסעדגופ : | ,טָאגעװירק == 6 ,טלוק = 0 טימ) טָאק 5 .רעלוט== (0 טימ) ױָאט 8
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 גויכאמש רפ איז ןאוט תרות רפמ ע

  ףיכאמ וצ שױרד ךיש תרות רפס איד שיוא 'נוא

 וכו טוג ךא

 - ,ןיראוויג םידוהי יד ןנעז םיינק 1

 ,ןיראווג ןא טוג 'נוא ּבייל ןיִּבאה איז לייוו

 ,ףכו טוג ךא

 ?ןימוקיג הרזג איד זיא :ןגעוו טשעװ ןופ עז

 4ןימונג ןא טינ ןמרא ןעד טאה ?הכייר רעד לייוו

 ,ןכו טאג ךא

 ,טחשיג איז ןּבאה םינּבר 'גוא םיִקידַצ 8

 ,טכארּבג ןיראוו לארשי רבק וצ טינ ה"ועּב ןנעז 'נוא

 ,יוכו טאג ךא

 ,ןסירג 'נוא ןאירשיג רּבייוו איד ןּבאה ן!ן?האירק 19

 .פןשיװ רעד םייה רעד ןאט טינ ןיּבאה ןינאמ איד איז לייװ

 ,'וכו טֹוג ךא

 ,טחשיג תומהב איד זא םינזח 'גוא םינּבר 0

 ,טכאמג ךוח ראג הטיחשה לע הכרּב איד 'נוא

 יןכו טאג ךא

 ,ןגנוזיג םימחר אלמ לא טאה זןוח םולָש 1

 .!ןןגורּפשיג ןוא טצנטיג ןּבאה רטיווקסמ איד 'נוא

 ,יוכו טוג ךא

 ,ןרעװ דלּב לז םיתמה {!ןיתויחמ 2

 ןרעטש רפ תורזג הויב איד רטייוו לוז טוג 'גוא

 יוכו טאג ךא

 .ןמונ רפ ן!ןהיוּב ךיא ּבאה ךא 2

 ,ןמוקג םוא רדיוו טייל ליפ ןוןה"וּב ןנעז ןילּבול ק"קל איו

 וכו טוג ךא

 ,רעכייר * ,סָאװ םילוצ * ,ןדגעש ,ןצמעשרַאֿפ 3

 עשידי.טלַא ךס ַא ןיא ןענעגעגַאּב רימ ןכלעװ ,ויטָאמ רעלַאיצָאס רעבלעזרעד זיא'ס *

 ּבמס ,1666 ןופ דילייבצ-יתבש םעד ןיא ןוא ({ הרעה 09  עז) ךובלאומש ןיא לשמל ,קרעװ

 ---63 עפָארטס ,209 יז עז .ןעניפעג  ,הצירק== 5 ,(לטיּפַאק ןטסטנעָאנ םעד ןיא עז) וו"א 8

 ,(תובוח==) "תבוח} ןיא יװ לַאּפ ןטרעקרַאֿפ ַא ףימ ןּגָאה (תיחת--=) "תויחת, יב 7 .4

 םיא טָאה רעבײרש רעד רָאנ ,ןיײז טיג ו ןײק ָאד ףרַאד קודקד פ'ע ,ח"זַאא (תורות==) תרֹוּמ

 טיגָאלַאנַא פ"ע .1 הרעה 214 'ז עז ,גנובײרש ?עשירַארעטילרעּפיה, ַא ךיוא) טלעטשעגקעװַא ָאי

 ,ט רעה עג טיג ךיוא ךױ טָאה הא ןעװעג זיא רע ראה ,רעטרעװ ערעדנַא טימ
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 ,טלא 'נוא גנוי ,שורג ינוא ןיילק

 ,טלאוויג טימ 'נוא רטרעווש טימ ן!ןהיוּב ןדראוו ּתגרהיג שלא

 ,וכו טאג ךא

 ,ךיילג ילא איז ןטעט ןגאלש 'נֹוא ןגאל 5

 ,ךײט ןפיט ןיא ליפ ןקנארט רעד שע

 וכו טאג ךא

 ,ןמורּב 'נוא ןנייו טימ ןגאלק לואוו ןגעמ ריִמ 5

 ,ןמוקיג קעװ ןייז םישודק יכלעז זנוא זא

 ,'וכו טאג ךא

 ,וןמורפ ירדנא אייּב ןאור שיוװג ןרעװ תומשנ יריֵא 7

 .ןמוק םוא ןייז ?(םשה תשודק לע) איד (תוכלמ יגורה הרשע)

 ,וכו טאג ךא

 ,ןייז רשערג ןנעק ןּברוח רעד טאה איו ,רדייֵל 3

 ,ןייא ןמענ ןלאז טוט ןייא וזא םינּבר יכלעז זא

 ,וכו טאג ךא

 :ןכאפ ץרעה ןיימ טוט ,קנעריג ךיא ןעוו 9

 ףכאטש רעד ץלא ןפארטיג ןא ןּבאה איז שאוו

 וכו טוג ךא

 ,ןקעװ רד רדיוו ןטוט איד אוט ,םלועה ןוּב- 9

 ;ּפןקעד וצ ןאט ןיה טאה איז ןמ ואוו

 ןלע ילא ןיא ןּבארג רו ןגיל איז ןעד

 .ןקעמ שיוא וטשלאז קלמע

 ,הלס ןמא :וגָאטח יּכ ונל יוא

 ,עמורפ }

 עּבלַאה ןיא טלעטשעג ןענײז "םשה תשודק לע, ןוא "תוכלמ יגורה הרשע , ןקורדסיוא יד 2

 ןעמונעגנָא רעײז ןעװעג זיא סָאװ גנַאג ַא זיא'ס ,טײקילײה רערעדנוזַאּב רעײז ןגעװ ץופ תונבל

 ,"לוחל שדוק ןיִּב לידבהל, פיצנירפ ןטױל רוטַארעטיל רערעטלצ רעזדנוא ןיא
1 
 ?וצ ײז קעד ,ןָאטעגניהַא ײז טָאה ןעמ ואו :טשּפ *



 יבצ-יתּבש ןגעוו דיל שידיי ַא .װ

1 

 ,ןעניפעג ָאד טעװ רענעײל רעד סָאװ ,"חישמ ןופ דיל יינ ןיישפ סָאד

 8: ףױא 10 זיא לגיּפשצַאז רעד -- עלעכיּב קישטניילק ַא ןופ ןעמונעג זיא

 ןיש ןענייז ןופרעד ,ןטייז 24 ןצנַאגניא סע טלַאה ןטלַאה ןוא ,רעטעמיטנעצ

 'בר לודגה ברהמ הבושּת ינוקיּתא ןּביג ייז ;ןייש טיג רעהַא יירד עטצעל יד

 עלעכיּב סָאד ,דניז ענעדיישרַאפ ףיוא "םינוקיּתח 16 ןעמַאזוצ ,"ל"צז אירול קחצי

 סָאװ ,רעמונײקעטָאילּביּב רעד .ךרָאפסקָא ןיא ענַאיעלדַאּב רעד ןיא ךיז טניפעג

 ןופ גָאלַאטַאק ןסױרג סרעדיײנשניײטש ןיא .654 סעקי 006 ןיא ,טגָארט סע

 סע זיא טקורדעג ,4052 רעמונ ןרעטנוא טנכיײצרַאפ סע זיא ענַאיעלדָאּב רעד

 ,םַאדרעטסמַא ןיא 6

 רעד ןיא רַאלּפמעזקע רעד זַא ,ןגָאז וצ ןעמעגרעטנוא טיג ךיז לעװ ךיא

 תועדהפלכל רעּבָא .טיהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד זיא ענַאיעלדַאּב

 ,םּועהמ רעשיטירּב רעד טינ .טסואװַאּב יא סָאװ ,רעקיצנייא רעד רע זיא

 עשיטָאטש רעטרופקנַארפ יד טיג ,ַאנַאילַאטנעזָאר רעמַאדרעטסמַא יד טינ

 ןגָאמרַאפ ןעכנימ ןוא ןילרעּב ןיא ןקעטָאילּביּבײהכולמ יד טינ ןוא קעטָאילּביּב

 רעשמ ןעמ געמ ןוא .טעטש עשיעּפָארייאיחרזמ יד ןופ טדערענּפָא ןיוש :טינ סע

 ,טיױט ןכעלריטַאנ ןייז טימ ןצנַאגניא טינ לכיּב סָאד זיא ןעמוקעגמוא זַא ,ןייז

 זדנוא ןיא רעכיּפ עשידיײטלַא יד ןופ ןרַאלּפמעזקע לָאצ עסיורג ןייק

 ?רַאפ ןצנַאגניא רעכיּב ײר ַא זיא טרעדנוהרָאי ןט16 ןופ ,ןבילּבעג טינ ללכּב

 יוצ ןרעװ סָאװ ,ןעמענ ערעיײז טינ רעמ ןענייז טיהעגפיוא ןוא ,ןרָאװעג ןלַאפ

 ןרענָאיצקעלָאקפםינלעּב עלעיצעּפס ןיק לייװ .ואװשרעדנַא טנַאמרעד קילעפ

 יד טנעײלעג קשח ַאזַא טימ טָאה םלוע רעטײירג רעד ןוא ,ןעוועג טינ ןענייז

 לכיּב רעזדנוא ייּב ָאד .יךעלקיטש ףױא ט געיילע צ יז טָאה רע זַא ,ךעלכיּב

 דיל רעודנוא ןופ רבחמ רעד .הביס עלעיצעּפס ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ רעּבָא זיא

 רעד עקַאט לּבוקמ רענרימס רעד זיא םיא רַאפ ,קיניבצ:יתּבש ַא ןצנַאגניא זיא

 ןייז וצ רשבמ קעווצ ןשוריפּפ ןטימ סױרַא טייג לכיּב סָאד ןוא ,ךלמ רעשידיי

 .904 'ז ןבױא עז }
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 ןוא ."ןגָאז וצ סָאװ טינ ןסײװ סָאװװ ,ןדיי ענעי הלואג רעטנעָאנ רעד ןגעוו
 ןסעזעג ןוש ןיא יבצייתּבש ןעװ ,טײצ ַא ןיא רּבחמ רעזדנוא סָאד טוט ןוט
 שעג ךָאנ זיא ןרעטש ןייז ןעװ ,טסיײה סָאד ,לָאּפָאניטנַאטטנָאק ןיא ןעגנַאפעג

 ,גנַאגרעטנוא םוצ ןגייג ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה רע רעּבָא ,טינעז ןיא ןענַאטש

 םידגנּתמ יד ,סיורג רעייז ןעװעג תובהלתה יד ךָאנ ןיא טנעמָאמ םענעי ןיא

 ןעמוקעג ויא ןכיגניא רָאג רעּבָא ;ןענעפעוצפיוא ליומ ַא טרעטיצעג ךָאנ ןּבָאה

 =חרזמ ןיא שטָאכ ןוא ,טרָאװלדיז ַא ןרָאװעג זיא "קיניבצ:יתּבשח ,גנושױטנַא יד

 ײעװַאּב רעד ןופ ןעקנופ עטצעל יד ןּבָאה ןילָאװ ןיא ,עילָאדָאּפ ןיא ,עיצילַאג
 ַא טימ ײז ןופ טָאה סע ןענַאװ זיּב ,ןרָאי רעקילדנעצ ךָאנ טעילטעג גנוג

 סיבצייתבש רעּבָא ןענייז ,תודיסח ןופ םַאלפ יד ןגָאלשעגסױרַא טפַארק רעיינ

 ןופ רעטכינרַאפ ןוא רערעטשעצ יװ םרח ןיא ןרָאװעג טגײלעגנײרַא םידימלּת

 .כיּב ,ךעלטעלּב יד ,רוטַארעטיל רעייז ךיוא רָאנ ,ייז רָאנ טינ ןוא .טייקשידיי -

 ןעמ טָאה ,ןּבעגעגסױרַא טַאהעג ןּבָאה רעגנעהנָא ענייז סָאװ ,םינוקיּת ןוא ךעל

 =נוא ךיוא זיא סיװעג .טקַאּפעג רָאנ יז טָאה ןעמ ואוו ,ןסירעג ןוא טנערּבעג

 םעד רַאפ תולעּפתה יד :עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןּברק ַא ןלַאפעג דיל רעזד

 .עגנייאטינ ,רעטלוּב ַאזַא ןיא קורדסיױא םוצ ָאד ךָאד טמוק יבצ:יתּבש ךלמ

 | .טרָאפ רעטמַאצ

 טלייצרעד ,1670 עלסערּב ,לכיּב םענעגייא םעד ןופ עּבַאגסױא ןַא ןגעוו

 ןײלַא רע רעּבָא ,1128 רעמונ ,4 דנַאּב ,יַאערּבעה ַאקעטָאילּביּב? ןייז ןיא ףלָאװ

 גָאלַאטַאק ַא טױל רעּביא סָאד טיג רע ,ןעזעג טַאהעג טינ לכיּב ַאזַא טָאה

 ןעוו ."ַאנַאיננַאממײר ַאקעטָאילּביּבײ ,רעטמירַאּב טרעדנוהרָאי 18 ןיא ,רעד ןופ

 ןוא ,גָאלַאטַאק םעד ןכַאמ וצ ידּכ ,דרָאפטקָא ןייק ןעמוקעג זיא רעדיינשנייטש

 ,(ָאד ןריקילּבוּפ רימ סָאװ יד) 1666 ןופ עּבַאגסױא רעמַאדרעטסמַא יד ןענופעג

 ןַא ןייז ומ קורד רעלסערּב ַא טימ השעמ עצנַאג יד זַא ,טנקסּפעג רע סטָאה

 ספלָאװ רע טָאה ,לָאמעלַא יװ ,קידנסיװעג ןוא קיטכיזרָאפ רעּגָא ;שינעטכודּפָא

 :יירשעגסיוא ןַא יא ,?גערפ ַא יא וצרעד טלעטשעגוצ רָאנ ,ןגיוושרַאפ טינ העידי

 י א ,רעקיטכיר רעדָא ,קורד רעלסערּב ַאזַא זַא ,סיוא רעּבָא ךיז טזָאל ,ןכייצ

 (טסואוועג טינ עּבַאגסיוא רעמַאדרעטסמַא רעד ןגעוו טָאה ףלָאװ) קו ר ד ר ע 3

 קעטָאילּביּב רעד ןיא ךיז טניפעג ןופרעד רַאלּפמעזקע ןַא -- ןַארַאפ ָאי ןיא

 ןַא ויאס רעּבָא .2105 רעמונ ןרעטנוא הליהק רעשידי רעלסערּב רעד ןופ

 ידּכ ,ךמושמ ַא ןופ טכַאמעג ,תויתוא ע שיש טייד טימ קורדרעּביא

 ןַארּב .מ ןּבעגעג טָאה לכיּב םעד ןגעװ טכירַאּב ןצרוק ַא ,ןדיי ןייז וצ הזבמ

 ,844 'ז ,(1881) 30 י"ווגמ ,(ם:4ממ)

 שיּפיט ױזַא ןעגייז קורדרעּביא םעד ןופ רעטקַארַאכ רעד ןוא לטיט רעד

 יעליוו ַא ףיוא ףיורעד ןלעטשוצּפָא ךיז טנױל סע זַא ,הפוקּת רעד רַאפ

 :רעש רעלופ רעד זיא טָא
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 221 קורדרעביא ןוא לַאניגירָא

 ץסמ ?עפ8 /20 םהעסמ 8ו118:086428 / 0086 {זמ 988 1666 {ת .זמהוסעסהזמ 14
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 4616 טםוסע 468 201816(4מ 2614מ400/ יט6 / 208 6604 18

 130150861 ןהצסזמק|8י, 1016 06481000ס/ג 01816040, 1,8689664024 זח 2688186//

 1 )8מ0 ט886/08 ט8םזסמ 11088188 / 1670. {מ סע םהטנמפממופסמסמ ןטפמ

 ט;טס1סעס} 09404418 40484מ 08118:008 800 / 8009

 טלַאה סע ,לַאניגירָא רעד יװ ,רעסערג יא לכיּב עטקורדעגרעביא סָאד

 טכירַאּב ַא ןעװעג ףיסומ ךָאנ טָאה רעּבעגסױרַא רעד לײװ ,ךעלטײזװַאטקָא 8

 םעד ןופ טּפעשעג רע טָאה הרות יר) ןדיי ײּב ללכּב םיחישמ עשלַאפ ןגעוו

 =עגוצ טסקעט ןרעטנוא ןוא (דומלּת ןגעק ?"קרעוופ טנָאזרעג דמושמ ןסיוועא

 וצ רעגייטש ַא ,רּבחמ רעזדנוא טימ טריזימעלָאּפ רע ואוו ,ןעגנוקרעמנַא ןבירש

 =עג טלעװ רעיד ןיא טײז ריא זא גנאל ָאש :המדקה רעד ןופ רעטרעװ יד

  :הרעה ַא ֹוצ רע טיג ,:"ץזעלעג ךיל ךעלרעה טכלעז ןײק ריא טָאה ,ןזעוו

 טעָאּפ רעד ןיא טינ ןוא טלַאהניא ןיא טינ !טײקכעלרעה יד ָאד זיא ואווח

 ײו רענעּבױהעג ןייז לָאז יירערימש עקיטשיג עניװַא !קערש ַא .טסנוק רעש

 סָאד רָאג ןרעדיל עשילּביּב יד ןענייז ואו ןוא !טלעװ רעד ןיא רעדיל עלַא

 ױזַא ,ןקורד ײז רעכיּב עשטייט ליפיו .טײקכַאװש עקידהװאג סגדיי יד זיא

 יד ףיוא טקורדעג ןטרָאד ןעמ טניפעג ןעיירעמירַאב ענעבירטעגרעביא ליפ

 | יןייז לחומ יײז לָאז ליװ סע רעוו ,רעטעלברע ש

 םוצ ןעמענ ךיז ןוא רעקורדרעּביא םעד דמושמ םעד ןוָאל רימָאל רעּבָא

 ?רע ןיא רעוװ ,דיל רעזדנוא ןופ רּבחמ
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 ץֹוחֲא טינרָאג םיא ןגעװ ןסײװ ףימ :בײהנָא םוצ דלַאּב ןגָאז ןזומ רימ

 ײװ רעמ טינ סָאד ןוא .ךיז ןגעװ טליײצרעד זדנוא טָאה ןײלַא רַע סָאװ ,םע

 ןפיוא ,סנטשרע ,דיל םעד ןיא לָאמ יירד ׁשזַא ןעניפעג רימ סָאװ ,ןעמָאנ רעד

 ןיא ןוא ;23 עפָארטס ןופ קידנּבײהנַא ,ןָאכיטסָארקַא םעד ןיא סנטייווצ ;ועש

 / :לָאמַא ךָאנ ענעגײא טָאד רימ ןרעה 72 עפַארטס

 יןענענ ךיז רע טוט ָאזא ,גָארפ ןופ קסיוט בקעיװ

 ,תורעשה י"ד ןָא ןיוש ךיז ןּבייה רעטייוו

  ףי טמעג אמּתסמ ,גיסיוט זיא גנופיירש רעדנַא ןַא) קטיוט עילימַאּפ יד

 .,טגָאקַאּב רָאנ טינ ןעװעג זיא (סיו ט טָאטש רעשיכעשט רעד ןופ ןעמָאנ רעד

 ?גָארּפ ןיא רעטרעדנוהרָאי ענעגנַאגרַאפ יד טמירַאּב ןליּפַא רָאג

 ,טסקעט ןופ סעטַאטיצ יד ףיא ביג ןעגנוקרעמנָא יד ןיא ןוא ףיפנײרַא םעד ןיא

 רעד טימ ,ךד טײטשרַאפ רעּגָא) עיפַארגָאטרָא רעקיטנײה העזדנוא טימ ,רעירפ יװ יוזא

 .(לַאניגירָא ןופ קיטטגָאפ



 יבצ;יתבש ןגעװ דיל שידײ ַא 299 6

 ןיא זיא סָאװ ,ל אֹומ ש בר "סומירּפז רעגָארּפ רענעי ןעוועג זיא קסיוט ַא/

 ;הרױג רערעװש ַא ןופ ןרָאװעג לוצינ ןדיי רעגָארּפ עלַא טימ ןעמַאזצ 4

 רָאסעּפָארּפ סָאװ ,הליגמ ר עשידיי ַא ןיא ןּבױשַאּב ןענייז ןשינעעשעג יד

 "ךי לע ץבקח םעד ןיא 1809 ןיא ןּבעגעגסױרַא טָאה טרופקנַארפ .ןַאמיירפ .ַא

 ,שםימדרנ יציקמח הרבה רעד ןופ

 ןוא טכײהרעד טרעװ עילימַאפ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטייווצ ַא ךָאג

 ,קסױט ר עד גע ס בר ןיא סָאד ;רוטַארעטיל רעשידײ רעד ןיא ןּביױהרעד

 בר רעד ,1688 גָארּפ ,"ןפוא ןופ דיל איינ ןישח םעד ןיא ןעגנוזַאּב טרעוו סָאװ

 טימ טפױקעגטיוא טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טנכיײצעגסיוא ךיז טָאה רעדנעס

 ןַא ןופ ;(טשעּפַאדֹוּב) ןעּפָא טָאטש רעד ןופ ענעגנַאפעג יד טנַאה רעטײרּב ַא

 לסיב ַא טוָאלעגסױרַא טָאה רע ןכלעװ ,שידײי ןוא שִיערּבעה ןיא ףורפיוא

 ןגעמרַאפ ץנאג ןייז טכַארּבעגסױא ייּברעד טָאה רע ןזַא ,רימ ןסייוו ,?רעטעּפש

 ,קילגמוא ןסיורג ַא וצ טריפרעד ןײלַא ךיז ןוא

 סָאד .רעביירש ַא ןײלַא ןױש ,קסױט ןטירד ַא ךָאנ רימ ןּבָאה ךעלדנע

 טָאה רעכלעװ ,ק ג עש גייוו לש ריה ןפורעג ,קסוט הדוהי ןּב לש ריה זיא

 .רָאב םעד ןיא טזייו רעדיײנשנייטש יװ ,1674 רָאי ןרַאפ רעירפ) גָארּפ ןיא

 ,ןוח ןַאמּפיל 'ר ןופ טוט ןפיוא דיל:גָאלק ַא טקורדענּפָא (גָאלַאטַאק:ענַאיעל
 ףעודנוא רַאפ ןכַאזייּב יװ רעמ טינ ץלַא ףוס:ל2ףוס רעּבָא ןענייז סָאד

 .ַאב ַא רַאפ סָאװ ןיא ,םעד ןגעװ ָאטינ ןענייז ןזײװַאּב םוש ןייק לי ,ןינע

 =סיֹוא יד וצ ןענַאטשעג ןיא קסיוט ףלָאװ-ןימינּב ןּב בקעי 'ר רעזדנוא ןעגנוָיצ
 םיטרּפ סעפע םיא ןגעװ ןעגיפעגוצסיוא ןוורּפ יד ןוא ;ןענָאזרעּפ עטנכערעג

 יד ןופ המישר יד טקוקעגרעּביא ּבָאה ךיא .גנונעפָאה ַא ןָא קיטנעק ןענייז

 ןבילקעגפיוא טָאה קָאה סָאװ ,םלוע-תיּב רעגָארּפ ןטלַא ןופ ןטפירשפיוא:הבצמ

 ףױא ןַארַאפ ןענייז ןטרָאד ,:ןּבעגעגסױרַא טָאה ןַאמפוק רָאסעּפָארּפ ןוא

 ןענייז סע רעּבָא ;עילימַאּפ רעד ןופ ןעמענ טרעדנוה עכעלטע 149--138 יז

 ,רעדנואװ ַאזַא ןעװעג טינ רשפא טלָאװ סָאד) בקעי רעודנוא טינ טרָאד ָאטינ

 טיג ,(םַאדרעטסמַא ןיא ןּברַאטשעג ןיא רע ןזַא ,ןייז טלָאמעג ןעק סע לייוו

 ,ףלָאװ-ןימינּב רעטָאפ ןייז

 .ןּבָאה רימ סָאװ ,םעד טימ ןענעגונַאּב ךיז רימ ןזומ הרירּב תילּב

 תואלפגו םיסנ יד טלײצרעד טרעװ רעזיד ןיא .גארפ ןופ סומירפ רעד לאומש תליגמ ,

 ר"רהּב םסרופמה ןלדּתשו סנרּפ ןיצקהו שארהל וידסח בורבו וימחר בורּב ה"ּב י"שה סָאװ
 טוה |!| ןיטג ד"סת תנשּב לארשי ללּכ ןצנג ןעד גוא גארכ ק"קד סומירפו ה"ר קסיוט לאומש
 ןײז ליצמ לארשי לֹּכ רעטייוו לָאז ה"בקה .זיא ןֹרָאװעג לוצג לוּגלּב רקש ||!| ןיפ רע איו

 ."ונחישמ חלשיו

 םעד ןיא ןטקַאפ יד ןופ גנוּבײרשַאּב עױנעג ַא וא ףורפױא םעד ןופ טסקעט םעד עז 2

 ,װ .א 244 יז ,20 י"װגמ ,ןַארּב ר"ד ןופ לקיטרַא ןטנָאמרעד טשרָאקָא
 ,1892 גרוּבסערּפ .גארּפ ק"ק תחפשמ ,ןַאמפיוק:קַאה *



 293 ףבהמ רעד

 םעד ןופ טנורג ןפיוא ןיוש ,ןריזירעטקַארַאכ רימ ןענעק רעיונעג לסיּבַא
 ,מיטנגײא עשרעלעטשטפייש יד ןוא דנַאטשוצ ןשיגָאלָאכיסּפ םעד ,ךיל

 ,רּבחמ םעד ןופ ןטייקכעל
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 ?טסניק זיא סע עכלעװ ןיא ןייז דשוח טינ ןקסיױט בקעי רָאט ןעמ

 טיג ךױא רע טלָאװ ,טַאהעג ָאי יז רע טלָאװ רעמָאט ןוא ,סעיציּבמַא עשירעל

 =ָאפ רעשידי רעד ןיא ןעגנערּבוצנײרַא סקידנביײלּב סעּפע דנַאטשמיא ןעוועג

 :עג ןופ ילפ ןרעכעה םעד ןָא ,רָאי ץנַאג ַא ןופ דיי ַא ןעוועג זיא רע .עיזע

 ןייז .ןּבָאה זומ טעָאּפ ַא סָאװ ,םרָאפ רַאפ ליפעג ןלעיצעּפס םעד ןָא ןוא קנַאד

 ,רגַאשז רעשירָארעטיל ַא ,"עיזעָאּפיטײהנגעלעגע טפור ןעמ סָאװ ,סָאד זיא דיל

 ףעטרעדנוהרָאי עקילָאמַא ןוא ,ןּברָאטשעגסױא טינ ףיוא טניײה ךָאנ זיא סָאװ

 .עטסנעמונעגנָא יד ןופ ןעוועג רע זיִא

 ןייז ןופ רעכעה טינ רע טייטש גןשינעעשעג יד ןעמענַאּב ןייז טימ ךיוא

 =עגרעביא רע ןיא ט"יצ ןײז ןופ ןדיי לייט רעטסערג רעד יװ טקנוּפ ,הביבס

 זַא ,רע טגײמ עלַא יװ יֹױא טקנוּפ ןֹוא ,טייקכעלטעג סיבצ:יתבש ןיא טגייצ

  גטיקנּבױהעג ןייז ןופ קורדסיוא ןַא רָאג ןיוא ןיא הסיפּת ןיא ןציז סיבצ:יזּבש

 רע טָאה טלָאמעי רָאנ ,ןזָאלוצסױרַא םיא ןעוועג טיירג ןיוש זיא ןַאטלוס רעד

 ןײז ןיא ןזײװַאּב ןוש ךױ רע טעװ ןכיגגיא ,(37 'רטס) טלָאװעג טינ ןיוש

 עלַא :טזײלעגסױא ןײז קיטליגדנע ןדי ןלעװ טלָאמעי ןוא ,טכַארּפ רעצנַאג

 ןעמ ןוא ,לארשי:ץרא ןיא רעדירב ןוא רעטסעװש יװ ןענעגעגַאב ךיז ןלעװ

 ,(82 ,50 'ףטס) רָאי טרעדנוה ףניפ ןוא ריפ וצ סײנַארעּביא ןּבעל טעו

 .,,למיה ןופ ןרעטש ןיק טינ טּפַאכ רבחמ רעזדנוא ,טרָאװ ןייא טימ

 ףימ לייוװ ,רוּביח ןייז וצ סערעטניא ןלעיצעּפס ַא זדנוא טיג סָאד דָארג רעּבָא

 ןכלעװ ןיא ,דנַאטשוצ ןקיטסייג םעד ןופ גנולגיּפשּפָא עיירטעג ַא ָאד ןעעזרעד

 ףעלקערש זיא ןעמ ,ןטײצ ענעי ןענופעג ךיז טָאה עסַאמטקלָאפ עשידיי יד

 .ןעשעג לָאז סג ַא סעּפע ןדייס .געװסיױא םוש ןייק טיג טעז ןעמ ,ןגָאלשרעד

 ליפיוו ,קוק ַא רָאנ טיג ,ןפלעה ןומ טָאג ,ןוט וצ סעּפע קיעפמוא ןעמ זיא ןײלַא

 ןיײז ןקערטשסױא טעװ רע :דיל םעד ןיא טנָאמרעד טרעוװ ןעמָאנ סטָאג לָאמ

 ןטילעג גנַאל ױזַא טָאה טע יװ ,םעדכָאנ קלָאפ ןייז ןזײלסױֵא טעװ ןוא טנַאה

 ףיי רענרימס רעטושּפ ַא ןעק טלָאמעי :ןייש טינ ךָאד ןיא ,ליוו טָאג זַא ןוָא

 ןרעקמוא ךיז ןענַאק ןדיי ןוא טלעו רעד ןופ רעשרעה ןטסקיטכעמ םעד ןגיזַאּב

 ,דנַאל םעד ןיא הרוּת ןענרעל וצ געט ענעצנַאג ידֹּכ ,לארשייץרא ןיא

 ,קינָאה ןוא ףךלימ טסילפ סע ואוו

 שדישמ םעד ךיז ייּב טלכעקעג ױװַא ןדיי ןּבָאה ןרָאי רעטרעדנוה ליפ

 יא ןעגיפמעג רענעײל רעד ןָאק עכָאּפע-יבצ.יתבש רעד ןופ גנורעדליש עכעלריפסיוא ןַא 1

 ,161--77 יז ,1927 ענליװ ,'טניוומערוטש , ןיימ
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 ערעדנַא ךס ַא יא ,ינגואר דוד יא ,יָארלַא דוד יא טּביײלגעג ןּבָאה ןוא קנַאדעג

 סע ןענַאװ ויּב -- ,ןעמָאנחישמ ןפיוא ןטנעדנעטערּפ ערענעלק ןוא ערעטערג

 ײז ןעמ ןָאק עשלַאפ) םיחישמ עלַא יד ןופ רעטסערג רעד ןענַאטשעגפיױוא ןיא

 .יבצפיתבש ,(ןחישמ רעתמא ןַא סנױֹזַא ןיא טָאװ םירָאװ ,ןפורנָא טינ וליּפַא

 ןוא ,םזַאױוטנע ןטסערג ןטימ לָאמעלַא גנוגעװַאּב ַאזַא ךיז טגעלפ ןּבײהנָא

 סָאװ ,ןסַאמ יד רַאפ גנושױטנַא רערעװש ַא טימ ךיז יז טגעלפ ןזָאלסױא

 וצ ןּביױלגמוא ןרעפיט ַא ןיא ךָאנ ,שואי ןרעפיט ַא ןיא ךָאנ ןלַאפנײרַא ןגעלפ

 ןיא ,לַאפכרֹוד סיבצ:יתּבש ךָאנ ןעװעג ךיוא זיא יֹוזַא .ןטפערק ענעגייא יד

 םענעי ןיא קיכיסּפ-ןסַאמ רעשידיי רעד ןופ דליּב ַא רימ ןעעז דיל רעודנוא

 טגיל םעד ןיא .טקנוּפכױה ןפיוא ןענַאטשעג זיא גנוגעווַאּב יד ןעוו ,טגעמָאמ

 .ןזרעט עקידהצילמ סרּבחמ רעזדנוא ןופ עדרעוו עסיורג יד

 רערעכעה ַא ףיוא ךיז ןּבייהרעד וצ ןייא םיא ךיז טיג זייוורעטרע רָאנ

 ,תומשג עשִיַאזָארּפ ףױא וליּפַא טקריװ גנורעטסײגַאּב עטכע קיטנעק :הגרדמ

 יד רעגײטש ַא טמענ .ןזײװנָא ָאד ךיא ליו רעטרע ערעקיּברַאפ עכעלטע ףיוא

 טינ ןירעד טקעטש טע ;32--81 'רטס ןיא הנבל ןֹוא ןוז רעד וצ גנודנעוו

 װעג ַא רעּבָא ,202 יז ןּבױא ןעזעג ןּבָאה רימ יװ ,טײקלעגיגירָא עסיֹורג ןייק

 .ךיז טנעײל יז טַאלג יװ :37 ץּפָארטס יד טמענ .ןַארַאפ זיא גנואוש רעס

 סעפָארטס יד ןיא סױרַא רּבחמ רעד טזייװ טײקרַאבלטיממוא עטסערג יד רָאנ

 טיג ןליװ סָאװ ,עכייר יד רַאפ רעטרעוו עּברַאה:תמא ָאד טניפעג רע ,63

 דנַאל ןקילײה ןיא העיסנ רעד ףיֹוא עמירָא יד (רעייטשוצ ןבעג) ?ןליײטטימז

 ןסייהעג ןּבָאה סָאװ ,םיאיבנ סיבצ:יתבש ףיוא שוריפּב ךיז טפוררַאפ רע ,ןײרַא

 רעייז ןעמוקַאּב ןלעװ ,טלעג ןגרַאק ןלעװ סָאװ ,םיריבג יד זַא ,ןגָאזנָא

 םידוּביּכ רַאפרעד ןּבָאה ןלעװ ,טכילָפ רעייז ןוט ןלעװ סָאװ ,עכייר יד .ףָארטש

 ןיא ,יה ןלעװ ,ץרַאה רעייז ןּפָאטשרַאפ ןלעװ סָאװ ,יד ןוא ;לארשי:ץרא ןיא

 ןופ ןעװעג טינ זיא ןילַא רּבחמ רעזדנוא ץיטנעק .טסימ ןפיוא ןרגּפ ,תולג

 ,םיריבג יד
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 ,דיל םעד ןופ קינכעט רעד ייּב ןלעטשּפָא ךיז ןעמ זומ עלײװ ַא ףיוא

 םוצ ןּבירשעגנָא ןעװעג אמּתסמ זיא דיל סָאד ,עויטימירּפ ץנַאג ַא זיא יז םגה

 סָאװ ,רעגניז הרֿבח רעד ןופ ןעוועג ןײלַא קסיוט בקעי זיא רשפא ןוא ,ןריטישטעד

 וצ ידֹּכ ,ןעקנעש ןוא רעזײהרָאפנײא ,רעּביטשפהנותח רעּביא ןייגמוא טגעלפ

 רעלעוטקַא ןַא ףױא דיל ַא טסַאפרַאפ ךיז רע טָאה -- סעּפע טרָאד ןעגניז

 םייב ןעמענוצסױא ףױא .ןעמונעג קרַאטש םלוע םעד סיוװעג טָאה סָאװ ,עמעט

 טָאה רע .טרעקרַאפ רעכיג ,סעּפע ןייז וצ שדחמ ןעװעג קיטיײג טינ זיא םלֹוע

 עפָארטס ַא :ךעלגעמ ןעװעג זיא סָאװ ,עפָארטס עטסטושּפ יד ןבילקעגסיוא ךיז

 ןּבעגעגוצ ןוא .וּבּבאא עמעכס רעד טױל ךיז ןעמַארג סָאװ ,ןזרעפ ריפ ןופ

 .שירײ ןיא ױב.ןפָארטס ןטריצילּפמָאק רעמ ַא ךס א ןעזעג רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ }
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 זיג רעמָאט .גנוזצ ַא יװ ,?ןטָאז ןשידיי ןלענָאיצידַארטײסורפ םעד וצרעד

 .נָאלּבַאש ַא קיריל רעזעיגילער רערעטלע רעזדנוא ןופ השוריב ןַארַאפ
 ;םַארג רעש'

 ,טָאג.,ח

 ,"טָאה ןפַאשַאּב דרע ןוא למיה רעד

 .(67 ,51 ,21 'רטס) לָאמ ײױד שזַא רּבחמ רעודנוא םיא טצינ

 ןּבילּבעג ךיז רע זיא רעדנוזַאב זרעפ ןדעי ןופ יוּבפיוא םעד ןיא ךיוא

 ןופ טסיײג ןטימ סיואכרוד דָארג טמיטש סָאװ ,חסונ ןשידיי םענעמונעגנָא םייּב

 .לגער ַא אקווד ןפַאש וצ טסײלפעג טיג ךיז טָאה רע :ךַארּפש רעשידיי רעד

 עג טינ ךױא טָאה רע ,ןפַארט עטנָאטַאּבמוא ןוא עטנָאטַאּב ןופ טייּב ןקיסעמ

 ,רעקיצניװ רעדָא רעמ רענײא יצ ,הגאד ַא ןפַארט יד ןלייצ ןגעוו טרעלק

 ןופ ןצעזרעּביא סע לָאז ןעמ ּבױא ,טסײה סָאד ;טמיטש ןטקַאט לָאצ יד יּבֲא

 ָאטַאּב ןעגנובייה לָאצ יד ַארּפשײקירטעמ רעד ןיא ךַארּפש:ןטָאג רעד

 ןענייז ורעפ סרבחמ רעזדנוא ןיא .ענעגייא יד זרעפ ןדעי ןיא ןייז זומ (ןעגנוצ

 :ָאזלַא ,ןעגנוּבייה ריפ ןַארַאפי

 א טָאה / ןפאש / אֹּב דרע / ןוא למיהוו

 | רעדָא

 ,י) טרעג / ַאּב ץרַאה / ריא סָאװ / ןּבָאה / יח

 .:רעדָא

 .") טכערּפש / טָאג רעה || רזגוא סָאװ / זנוא גָאלװ

 ,ןורעפ ערעדנַא עלַא ןריטישטער םייּב טסַאּפעגוצ ןרעװו עמעכס רעד וצ
 ײס ,רעצריק ןייז טגעמעג קוק ןקיטנײה רעודנוא טױל ןטלָאװ סָאװ ,יד ייסי

 :רעגײטש ַא ,ץרוק וצ סיוא זדנוא ךיז ןוייו סָאװ ,יד

| : | 
 / רעד סא ןלַאש / טימ טײקכעלצראה / לטייא ןוא דיירפח

 ָצ
| 
 ."/ ןסָאמ

 ןופ טזייל / רעד טראװ ריא טײל / עקנראק עטירָא ךייא טריר

 ."/ ןצראמש / ערעיײא

 ױעדָא) ףַארט רעדעי ;ףָארט ןטנָאטַאּב ַא טימ לָאמעלַא ןָא ךיז טבײה טקַצט רעד

 טקַאטרָאפ םעד רימ ןּבָאה ָאד .?טקַאטרָאפ, טסײה ,טגעצקַא ןטשרע ןזיב ,טײטש טָאװ ,(ןפָארטי

 / .תונבל עבלַאה ןיא טלעטשעע

 15 עטכישעגירוטארעטיל ששידיי
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 | גךיוא רעּבָא

 ."/ טייק / מוצכרָאט / טימ טָאג / ןטּביולְו טּבָאלװ

 ךיז טכוד ,ןעמטיר עקיטנייה יד ןיא טנייוװעגנייא ןענייז רימ סָאװ ,זדנוא

 . ןופ לייט ןיא זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ ןוא ,זָאלמעטסיס ןוא ענדָאמ סיוא סָאד

 ןרַאּפשנײרַא :סָאמ יד טּפַאכעגרעּבירַא ןיוש רּבחמ רעזדנוא טָאה ןזרעפ ענייז

 םצעּב רעּבָא ,טכידעג וצ עקַאט זיא סָאד ,טקַאט ןייא ןיא ןפַארט עקיגָאװ ריפ

 ךיז טָאה רע ,ןָאטעגפױא טינ סיינ ןייק ָאד טָאה רע :טכערעג קסיוט בקעי זיא

 טקיטלעװעג סָאװ ,יוּבנזרעפ ןשידיי ןופ ּפיצנירּפ ןטנוזעג םייּב ןטלַאהעג רָאנ

 ייס ,דילסקלָאפ ןקיטנייה ןיא ייס ,רערעזדנוא רוטַארעטיל רעטלַא רעד ןיא ייס

 ,ןטעָאּפ ערעזדנוא ןופ לייט ןטסערג םייּב וליפַא (קיניזטסואוַאּבמוא)
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 ךיא יו ױזַא תֹואּב.תוא דילחישמ םעד ןופטסקעט םעד רעּביא ןּביג רימ

 ןעמירַאּב טינ עודיּכ ךיז ןעק עיפַארגָאטרָא עשידיײ.טלַא יד םגה ,לַאניגירָא םעד

 ךטייצ ענעי זַא ,םעד ףיוא ןפוררַאפ רָאנ ךיז געמ ןוא טײקגטלַאהעגסױא ריא טימ

 ײעג טינ ךױא ,שטייד ןיִא לעיצעּפס ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא גיילסיוא רעד זיא

 ןוא ךַארּפש רעשידײ רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ,טרילוגערעגנייא רעסעב ןעוו

 ןפַאשעג טעװ סע זַא ,וצרעד ןעגנערּב סיוועג טעװ טפַאשנסיװ:רוטַארעטיל

 +טסקעט עשיטירק ערעזדנוא רַאּפ עיּפַארגָאטרָא עטריזילַאמר ָאנ ַא ןרעװ

 ?בגַא ןרעװ טריפעגכרוד טינ ןעק םרַאּפער עקיטכיוו ַאזַא רעגָא .סעּבַאגסױא

 ךָאנ טייטש הּתעיתעל :ןוט וצ סָאד ירפ וצ ללכּב ךָאנ זיא רשפא ןוא ,אחרוא

 ךופ דליב ןכעלריטַאנ םוצ םלוע רעזדנוא ןענייוועגוצוצ עּבַאגפיוא יד

 ,ןטסקעט עשידיי:טלַא ערעזדנוא

 ףיוא סנייארַאּפ ןלעװ סָאװ ,ןעגנוקרעמַאּב עכעלטע ןּבעג ָאד ןלעװ רימ

 ,גגיילסיוא ןרעטלע ןגעװ תועידי ענעּבעגעג רעהַאזיּב יד ןריזיטַאמעטסיס

 ףעשידייטלַא רעצנַאג רעד ןיא יװ טקנוּפ ,לַאניגירַא רעזדנוא ןיא (א

 טנכיײצַאּב ת ,כ ,פ ,ב ןוא ת ,ּכ ,ּפ ,ּב ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד זיא ,טפירש

 ןרעּביא (הפר) לקיסַאּפ ַא ךרוד רָאנ ,"ןטרַאהװ ןיא (שגד) לטניּפ ַא ךרוד טינ

 ךיז רימ ןּבָאה קורד רעזדנוא ןופ טײקכעלמעװקַאּב רעד ּבילוצ תוא "ןכייווש

 ײֿפָא ןופ טגָאזעגּפָא ,לטיּפַאק ןטצעל םעד ןופ ןטסקעט יד ןיא יװ טקנוּפ ,ָאד

 .טיײקכעלמיטנגייא עקיזָאד יד ןטיה

 עטלַא רָאג יד ןיא ץוחַא) טַאהעג טינ טָאה גילסױא רערעטלע רעד (3

 ןבירשעג ןעמ טָאה ךיוא .תודוקנ םוש ןייק (ךרעּב ה"י ןט16 ןטימ ןזיּב ,ןטייצ

 רענעײל ןפױא ןזָאלרַאפ ךיז טָאה ןעמ ;טנײה יװ ןלַאקָאװ רעקיניײװ ךס ַא

 .װ"א 1851 יז ,ןעלּפַאטש, ,ץניװ תליגמ וצ ריפנײרַא םעד 'לגפ 1

 .93--94 ליפ"די ,114--105 ןעלּפַאטש ;80 ,56 ,13 7 ךױא עז ?
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 ==ןקעװ רד ,ּבָאה==בה ,טנַאה==טנה זַא ,ןסױטשנָא ךיז טעװ רע זַא ,אפוג

 ,וײזַאא ןקעוורעד

 ,טסס;--"רּבױראא ,צסןצס;=="רעקליופפ) גנַאלקרעּביא רעטלַא רעד (ג

 רעד ןיא ןיוש ה"י ןט17 ןופ טפלעה רעטײװצ רעד ןיא ןיא (סט08=="ךייואק

 ןטסערג םוצ רע זיא גײלסױא םעד ןופ ךיוא ןוא ,ןעװעג טינ סיוועג ךַארּפש

 =-"טנירקעגח !רימ ןעניפעג דיל רעזדנוא ןיא ;ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ לייט

 ,(טמסמּפ) וקיֹוּב טינ ןוא (סקיּב) יזקיּבח ,(808י601) טגיורקעג טינ ןוא טניירקעג
 ףָאנ ךייז טסײר רעטרע עקיצנייא ןיא רעּבָא .(16ט4) ?טייולח טיג ןוא חטיילא
 :רעש ןפױא דלַאּב רעגײטש ַא ,גנבײרש עטלַא עװיטַאװרעסנָאק יד ךרוד

 :עג ןוש ה"י 17 ןופ םיללּכ יד טול טלָאװ סָאװ ,(80מ08==) "ןיושש : טַאלּב

 ָאד ןּבָאה רימ זַא ,רעכיז ןייז ןגעמ רימ ,?ןישז : ןרעוו טגיילעגסיוא טפרַאד

 ףימ ןגעמ ןעגעײל זַא יזַא ,גנוּבייר ש רעטרעטלערַאפ ַא טימ זױלּב ןוט וצ

 ,ג"ןיישח עקיטנייה סָאד יװ טייקרעכיז רעלופ רעד טימ סָאד

 ןגעמ "סח ןַא טָאה שידיי עשיווטיל עקיטגייה סָאד ואוו :גנַאלקיס רעד (ד

 ה רעדָא א טייטשיס יצ סנייא ץלַא ,0 ןענעייל ךיוא ָאד רימ

 ,6 ךיוא רָאנ ,{ רָאנ סיג טײטַאּב "יא (ה

 זיא'ס :"פ/ ךרוד יײס ,"ו/ ךרוד ײס טגכײצַאּב טרעװ גנַאלק=? רעד (ו

 ;?"ןיירפש רעדָא שדיירוא ,טליפי רעדָא ?ליוװ טייטש סע יצ סגײאצלַא סע טסייה

 טימ שיטנעדיא ןצנַאגניא ןלַאפ עדייּב ןיא זיא רעטרעװ יד ןופ ךַארּפשסױא יד

 י.גרעקיטגייה רעד

 רעדיא "שח ךרוד טנכײצַאב רעטפָא ךס ַא טרעװ גנַאלקיּפ רעד (

 רימ ןפרָאד וו"זַאא חוטשוהח ,"טשקיש (וד)נח יה רעטרעוו עכלעזַא ;"סח ךרוד

 .טרָאװ ."וטסָאהװ ,"טסקיש ודח :רעגייטש ןקיטנייה ןפיוא ןצנַאגניא ןענעייל

 ;גנַאלק םענעגייא םעד ןופ ןמיס סלַא "זח םעד ןיוא לָאמלײט רימ ןּבָאה סיוא

 ,"שדח ןופ ךַארּפשסױא רעד ןיא דישרעטנוא םֹוׁש ןייק ָאטיג ָאולַא זיא סע
 טימ שיטגעדיא ןצנַאגניא ןיא טרָאװ סָאד ,"סדא ,"סאדח ,"זאדח ,"!דח ,"שארח

 408 ךַארּפשסױא רעשיװטיל רעד ןיא "סָאדװ םרָאפ רעקיטנייה רעזדנוא

 ךימ יה ,ןטסקעט עשידײ ערעטלע יד ןיא ןרעװ ןפַארטרעדָאפ יד (ח
 זאק :ָאולַא .רעדנװַאּב ןּבירשעג דימּת ,לָאמ ליפ יֹזַא ןעזעג ןיוש ןּבָאה

 | .ןרײזַאא "ןירעה רדח ,"ןגוציג

 ייווצ ןיולּב ף(רוטַארעטיל ערעטלע עצנַאג יד יװ) ןעק דיל רעודנוא (ט

 טלעטשעג ןרעװ סָאװ ,(:) טקנוּפלּפָאט ַא ןוא (') טקנוּפ ַא :סנכײצ-לעטשּפָא

 ןייק ןענייז ןורעפ יד ןטימגיא ןזרעפ ַא ןופ ףוס םוצ ץנעװקעסנָאק םוש ןָא

 ,רערעכַאװש ַא ןיא } ןופ גנַאלקכָאנ רעד רָאנ *

 רַאפ טצונַאּב "וע ןױא טרעװ (ו"א 118 'ז עז) ןדייבתכ עשידײ:שינעילַאטיא ןיא *

 ,גנַאלק:1 םעד

 . ,טײצ רענעי חפ ןטפירש עשידיײיטינ יד ןיא ךױא זיא ױזַא טעמּכ *
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 ןקיטנײה ןפיא עיצקנוּפרעטניא יד טלעטשעג ןּבָאה רימ .ָאטינ סנכייצ םוש

 : ןענעײל סָאד ןרעגנירגרַאפ וצ ידּכ ,רעגייטש

 רּבחמ רעזדנוא ייּב ןַארַאפ זיא ןעמזיערּבעה יד ןופ גנוּביירש רעד ןיא (י

 ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,רע טָאה טלָאװעג .ןענעק ןוא ןלעװ ןשיװצ ץנערעפיד ַא

 ןטקילײהרַאפ םייּב גנערטש ןּבײלּב ,רוטַארעטיל ערעטלע עצנַאג רעזדנוא טעמּכ

 זיא רע לײװ ,טינ סָאד םיא ךיז טָאה ןּבעגעגנייא רעּבָא ;גיילסיוא ןשִיערּבעה

 ,הרוב ,הרומ :טבײהש רע .שִיערּבעה ןיא יקּב רעסױרג ןײק ןעװעג טינ

 םעד טיג רע טּבײרש ךיוא .ויזָאא ,(םיכלמ טָאטשנָא) םיכאלמ ,םירס ,הארסה

 --תבוט תרושּב ,תמוא ,תמקנ ,תרוּת:רפס יװ רעטרע עכלעזַא ןיא חוו= לָאצליפ

 =עגַאּב ֹוצ ךיז ןעמוקעגסיוא ןױש ןזדנוא זיא סע רעכלעוו טימ ,גנוניישרעד ַא

 =ירָא ןופ גנוּבײרש יד ךעלטקניּפ ןזָאלעג טרּפ םעד ןיא ןּבָאה רימ .ףןענעג

 ,לַאניג

8 

 :ןַארּפשסױא רעד וצ

 עקיטנייה סָאד ואוו ,טרָאד רָאנ טינ 0 יװ טדערעגסױרַא טרעװ אז (א

 "?ןָאמא יװ ,רעטרעװ ענױזַא ןיא ךיוא רָאנ ,גנַאלק םעד טָאה שידיי עשיווטיל

 89 יז עז .ווײזַאא .(ןייג-=) "ןָאגװ ,(ןזָאל=-)"ןָאלװ ,(ןּבָאה-ב) "ןָאהש ײןרָאװש ,(ןַאמ==)

 ןרעװ טרערעגסױרַא ָאד ןפרַאד ײץרמשח ,"ץרהש יװ רעטרעװ עכלעזַא ( 3

 "ץראמשש יװ ןעגנוּבײרש עניױזַא ,טנײה יװ ױזַא טקנוּפ 8 ןַא טימ שוריפּב

 ןופ טקעלַאיד רעד זַא ,ןזײװ (71 'רטס) "גיטכאמש ,"ןיצראהח ,(72 ירטס)

 רעװעשרַאװ ןקיטנייה םוצ טנעָאנ ןעװעג טרּפ םעד ןיא זיא רּבחמ רעזדנוא

 רעזדנוא ואװ ,טרָאד ּוליפֲא 2 טדערעגסױרַא טָאה רע זַא ה"ד ,שידיי

 .סיוא ןקיּבלעז םוצ .6 ַא שידיי ןשיװטיל ןטימ םכסהּב טָאה גנוּביירש עקיטנייה

 שסױרַא רע טָאה סיוועג ,ןיכאל :ןכערּפש םַארג ןייז ךיוא זדנוא טגנערב ריפ

 ."טכַאנק ,"ןכַארּפשװ טדערעג

 ןייאז יװ ,ןעגנוּבײרש ענױֹזַא טסקעט רעזדנוא ןיא ןעניפעג רימ (ג

 ןדנוא טיג ףיורעד ?ױזַא ןענעייל עקַאט סָאד ןעמ ףרַאד יצ 2 ירטס) "רעה

 "אוז ןייא םרָאפ ןייק .טַאלּב:רעש ןפיוא "אוז ןייאק גנוּביירש יד רעפטנע ןַא

 רָאנ ךיז יז טוָאל ןרעלקרעד ןוא ,ךַארּפש רעד ןיא ןעוועג טינ לָאמנייק זיא

 זיא ,?רעהַאװ טגָאז ןפמ תעשב זַא ,טסואװעג טָאה רבחמ רעד :געוו ןייא ףיוא

 "אוז ןייאפ ןּבירשעגנָא אליממ ךיז רע טָאה ,"רעה ןייאא ןּביירש וצ ןעמונעגנַא

 זַא ,רימ רַאפ ןעגנורדעג ןיא ןופרעד .?"זאק טדערעג טָאה רע ואו ,ןטרָאד

 .15 חרעה 208 יז עז }

 טפָא גונעג ךיז ןפערט ןתועט צזָאיריק ענױזַא .1 הרעה ,241 יז ףיוא "ןייפ ןייא , !לגפ ?

 ,הּביס עּבלעז יד טקנוּפ זיא'ס .ןרעה ךס ַא לָאמטפָא זדנוא ןזָאל וא קרעװ עשירַארעטיל ןיא

 .שיװטיל ןדער ליװ רע תעשּב ,ןסט661 ענײלק :לָאטַא טגָאז די רעשילױּפ ַא רעכלעוו ּבילוצ



 289 ןַארּפשסױא

 ,?ןײאק רדסכ טּביירש רּבחמ רעזדנוא סָאװ ,לקיטרַא ןטמיטשַאּבמוא םעד ךיוא

 / "אט יװ רעגיטש ןקיטנייה ןפױא ןענעײל טקרעכיז טימ רימ ןגעמ

 .וצנָא ןַא זיא סָאד ,ךראד :גנוּביירש יד רימ ןבָאה 15 'רטס רעד ןיא (ד = |

 רעד טימ םּכסהֹּב ךיוא) ללכב אמּתסמ טָאה רּבחמ רעזדנוא זַא ,ףיורעד שינערעה

 ינָאק סולּפ ר רַאפ יש םעד טדערעגסױרַא (ךָארּפשסױא רעװעשרַאװ רעקיטנייה

 .0 ןַא יו טנַאנָאס

 =עג/ ,"סררג/ ,"ךיוהש רעודנוא יװ ןלַאּפ עכלעזַא ןיא םלוח רעד (ה

 +לײט ,"יװ ַא טימ טושּפ לָאמלײט ןּבירשעג טסקעט רעזדנוא ןיא טרעװ זןגיוצ

 ַא :ענעגײא יד ןעװעג ןלַאפ עדייּב ןיא סיוװעג זיא ךַארּפשסױא יד ,"יוװ לָאמ

 ,סט רעשוריפּב ַא רשפא ןוא ,(סט)ט ןופ גנַאלקכָאנ ַא טימ ס

 ןַא רימ ןּבָאה "טרעדנוציאש טָאטשנָא ?טרדנוציהא טרָאװ םעד ןיא (

 | | - .ג"הט ןשינַאגרָאמוא

 טרעגיּב :טעּביג רעדָא (7 'רטס) טָאה :טרָאפ ןעמַארג יד ןזייוו'ס יװ (

 ,ןרָאװעג טדערעגסױרַא טיג טעמּכ 1 רַאּפ ז ַא זיא (61 'רטס)

 ;ןעגנודנע יד ןיא ם ןופ לַאפּפָא רעד ויא שיטסירעטקַארַאכ רעייז (ח

 ויטיניפניא ןיא רָאנ טינ ןוא ,טסקעט רעודנוא ןיא רדסּכ ךיז טנגעגַאּב סָאװ

 ןעײל==עייל) "האײלחװ :ןעמרָאפ ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,גרעטרעווטייצ ןופ

 זיואק ,"ןעמוק (ןענייז==) הנייז איזק ,(ןעגירד ,ןעגיד==עניד) "הנידח ,(ןעגעייל

 | ,"(ןעמונעג==) המוניג

? 

 :עיסקעלפ רעד וצ

 ןליפֲא ןוא קיטַאמַארג עשידיי.טלַא עלופ ןייק ןּבעג טינ ָאד ןליװ רימ

 וצ םעד ןיא רָאנ" ודנוא טײג סע ;טסקעט רעודנוא ןופ קיטַאמַארג ןייק טינ

 .ןופ דנַאטשרַאפ) םעד ןרעגנירגרַאפ ןלָאז סָאװ ,םיללּכ עסיוועג ןרילומרָאפ

 דיל םעד

 ?רעצרוקח רעד ןיא טצונעג ָאד ןרעװ סנעמָאנָארּפ ןוא ןוויטקעידַא (א

 גילייה זדח ָאד ןּבָאה רימ :ךַארּפש רעקיטנײה רעד ןיא רעדייא רעטּפָא םרָאּפ

 ןיאװ ,"טגה טכער הגייז טימ/ ,"טייצ רטסגיפ רעד ןיאק :ךיוא רעּבָא ,"דנל

 זןיימ רדירּבש ,"רדילג ןייז לֹא

 שידיי ןקיטנײײה ןיא ןענייז עכלעװ ,ןעמרַאפ ָאד ןענעגעגַאּב רימ (3

 "הּביל רעדע :שטייד ןקיטנייה ןיא ןַארַאפ ָאי רעּבָא יז ןענייז רַאפרעד ,ָאטינ

 סָאד ןענייז יצ ,עגַארפ יד ןפָא ןזָאל ָאד רימָאל ,"רדירב ןבילש ,"טָאג ןעגיל=-}

 ןטיקכעלמיטנגײא עקַאט רעדָא שטייד ןשירָארעטיל ןופ ןעגנוקריוװ עטקעריד

 .ךַארּפש סרּבחמ םעד ןופ

 .ו"א 206 * ךוצ.ױדנַאל ןיא לקיטרַא טיקצולירּפ .ג גנוגישרעד רעד ןגעוו !לגפ ?

 612 הרעה ,131 */ ךיוא עז ?

 ,30---88 */ ךיוא ילגפ *
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 טימ טנַאה ייּב טנַאה ךיז טנגעגַאּב טרָאװטײצ ןופ טקעּפרעּפמיא רעד (ג

 ןַא ױזַא ,טּפָא גונעג (טקעפרעּפ) םרָאפ:טײהנעגנַאגרַאפ רעקיטציא רעזדנוא

 ,(18) "ךיז ןּבאגק יװ ןעמרָאפ ענױזַא ןענייז יצ :עגַארּפ יד ךיז טלעטש סע

 ןטימ ןיא ןעװעג ךָאנ ו"זַאא (14) "ןטפרודפ ,"ןיטאהש ,"ןיגאלש איז טעטש

 רעד ןופ קורדסיױוא ןַא יװ טינרעמ רעדָא ןעמרָאט.דײר עקידעּבעל ה"י ןט7

 שידנעלָאה ןיא תויה .שטייד ןשירַארעטיל םוצ ךיז ןרעטנענרעד וצ גנוערטש

 .נַאגרַאפ ןופ םרָאפ עלַאמרָאנ יד גָאט ןקיטנייה ןיִּב טקעפרעּפמיא רעד זיא

 ,ןייז רעשמ ןוא סולֿפנײא ןשידנעלָאה ַא ןעמעננָא רשפא ָאד רימ ןגעמ ,טייהנעג

 ,רעּפמיא רעד ןיא דנַאל םענעי ןיא ךַארּפש.סגנַאגמוא רעשידיי רעד ןיא ךיוא זַא

 יו ןעמרָאפ ענױזַא ןופ ןעגנירד טינ ןעמ לָאז סלַאפנדעי ,ךיורּבעג ןיא ןעװעג טקעפ

 עג יא רּבחמ רעודנוא רַאפ זַא ,"ןט פו רח רעדָא "ק ג ור ט רד םירצמ ךלמז

 טָאה ?שירַארעטילװ ןייז אקוד קידנלעװ ןוא טקעפרעּפמיא רעד דמערפ ןעוו

 שטייד ןשירַארעטיל ןקיטנייה םעד ןיא ,ןעמרָאפ עקיזייר ג טיוּבעגפיוא רע

 סווצפתא עקַאט ןעמ טגָאז (שטיידכיוהלטימ ןטריזילַאמרָאג םעד ןיא ךיוא ןוא)

 ןיא ךיוא רימ ןענעגעגַאּב 1164 טָאטשנַָא 1016 ןוא שטמא רעּבָא ,116:68 ןוא

 ףימ .עשטיידכיוהיינירפ ןיא ייס ,ד"המ ןיא ײס ,ןטסקעט עשטייד ערעטלע

 רעודנוא ןופ זיירג ןלעודיװידניא ןייק טימ ןוט וצ טינ סלַאפנדעי ָאזלַא ןּבָאה

 | ,רּבחמ

 ןטסערג םעד ןיא יװ טקנוּפ ,רּבחמ רעזדנוא ךרוד טרעװ טפנוקוצ יד (ד

 טימ סיואכרוד טעמּכ טמערופעג ,קרעװ:רוטַארעטיל ערעטלע ערעזדנוא ןופ לייט

 רימװ ,(10) "יפלעה טרעוו רעדח ,(20) "ןאיירש טשר עוו אודח :"ןרעוװװ

 םעד טכַא ןיא ןעמענ רימ ןעוו ,(03) "ןייז ןרעװ ןקריט ידח ,(2) "ןימוק ןרעװ

 ,( טקנּפ ,220 טײז ףױא םעד ןגעװ עז) ט רַאפ "רח ןופ לַאפסױא

 .טפניקוצ רעקיטנייה רעודנוא וצ ךיז ןּבָאה ןענַאװ ןופ ,ןיײטשרַאּפ רימ ןלעוו

 ."טעו ריאש ,"טעו רעש ,"טסעװ ודח יװ ,ןעמרָאפ ענױזַא ןעמונעג גנודליב

 עקיטנייה סָאד טָאה ,"טח רַאפ "רח ןייק טינ טייטש סע ואװ ,ןלַאּפ ענעי ןיא

 ןַא "ןלעװח טרָאװטײצ םעד ןופ ןעמרָאפ עטכַאװשעגּפָא ןצינ ןעמונעג שידיי

 :עײל 88 'רטס ;דיל רעזדנוא ןיא ךיוא רימ ןעניפעג ףיורעד שינערעהוצנָא

 ךיד ןילעוו רימח :68 ;"רעמ ןּבײרש םיא ןופ ךייא ליוו ךיאח : רימ ןענ

 | ."ירעז ןּביױל

 ,ןּבעג :ײעג ןָא ןעמרָאפ .ּפיציטרַאּפ עטלַא יד לָאמלײט ָאד ןּבָאה רימ (ה

 ."ןּבעגיגע :ןעמרָאפ עיינ יד ךיוא ןעייטש םעד ןּבעל רעּבָא .ןימוק

 טנע ק החמש אידח ;ויטקנוינָאק ןכַאפניײא םעד ןופ ןטשער ךָאנ ןַארַאפ (ו

 (09) "ןייז רשערג ןטנעקעג טינ טלָאװ--} טינ

 קיטינ ןענייז ייז ליפיוו ףיוא ,ןעגנוקרעמַאּב עשיטַאמַארג עקידרעטייוו

 .תורעה יד ןיא ןּבעגעג ןענייז ,טסקעט ןופ דנַאטשרַאפ םוצ

 5וצ ןענייז רעפיצ יד :טרירעמונ טינ לַאניגירָא ןיא ןענייז סעפָארטס יד

 ,קורדרעּביא ןקיטציא םייּב ןרָאװעג ןבעגעג



 291 ןָאכיטסָארקַא ,עיסקעלפ

8 

 ןעמענ רימ ןעוו ,ןָאכיטסָארקַא רעד טנָאמרעד ןעוועג זיא 221 יז ןּביױא

 .זרימ ןעמוקַאּב ,25 ןופ קידנּבײהנָא סעפָארטס יד ןופ תויתוא עטשרע ידי

 ןןןמינּב ןבר ברה ךובּכ) ר"רהכ ןיבא ינודאל| א"אל ןבןןבקאי יגאט

 "הרירה גארּפ קקמל קסיוט ףלאוו 'ר הנוכמה

 .ןוא בקאי) ןטײקכעלטקניּפמוא עשיפַארגָאטרָא ייווצ יד טנכערעגּפָארַא

 ."הריּבהפ טָאטשנָא הרירה :וײרג רעשוריפב ַא ןַארַאפ אד זיא (ןמינּב

 ןבירשעג רּבחמ רעד טָאה אמתסמ .,ןרעלקפיוא גנירג ךיז טזָאל ךַאז יד רעּבָאי

 שַאפ זיא "ךיז ןטײרַאּבוצװ קורדסיוא רעד) חוצ ךייא טייראַּבא :70 עּפָארטס ןיא

 רעדָא רעקורד רעד רשפא טָאה ךָאנרעד רָאנ ,(טסקעט ןיא לָאמ עכעלטע ןַאר

 ףעמ ַא ףױא טרָאװ סָאד ןטיּבעגסױא טײהרעטכַארטַאּב טינ ןײלַא רּבחמ רעד

 .ןָאכיטסָארקַא םעד רע טרעטשעצ טימרעד זַא ,טקרעמַאּפ טינ ןוא סקידהצילמ:

 ױזַא טיג ךיז טזָאל סָאװ ,שינעטער ַא ךָאנ ןַארַאפ רעּבָא ָאד זיא'ס

 לָאמ ןטשרע םוצ דיל סָאד קידנקורדּפָא ?"קקמלח טכַאמ ױזַא יװ :ןדײשַאּב גנירג

 זיא קקמל ןיא ל רעדװ :טרינגיױער ןּבעגעגוצ ךיא ּבָאה ,(1 טפירשטייצ ןיא)

 השודק הלהקמ ...ח ףענעײל ןעמ ןָאק ל םעד ןָא ."ךעלדנעטשרַאפ טינ רימ

 =ירּפ ַא ןיא ןיוװ:ןײטשכַאװ .ּב ר"ד רימ טָאה םעד ןגעקטנַא .,"הריּבה גארּפ-

 ןלעפ זומ ָאד זַא ,קנַאדעג ןקינױפרַאש םעד טגָאזעגסױרַא ווירּב ןטַאװ

 רעטסטנעָאנ רעד ןוא ,"ןיּבולא ןָא ךיז טּבײה סָאװ ,60 עּפָארטס רעד ןשיווצ)}

 טּבייה סָאוו ,עפָארטס ַא ('טנאמי טימ ןָא ךיז טּבײה סָאװ ,עפַארטס

 ףלָאװ 'ר ..ײ ףעװעג ןָאכיטסָארקַא רעד טלָאװ טלָאמעי ; טימ ןָא ךיז

 *,.הליהקמ ל"| קסיוט

 ר"ד יװ ,טקיטכערַאּב טולָאסּבַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה הרעשה יד

 עג ַא סַאהעג רע טָאה ,רעטעּפש טײצ ַא טימ ןּבירשעג רימ טָאה ןײטשכַאװ

 ןעגייז טרָאד ןוא ,:קורדרעּביא רעלסערב ןטכַאדעגנּבױא םעד ןעז וצ טייהנגעל

 *מַא םעד ןופ 73 יד טָאטשנָא סעּפָארטס 78 עצנַאג ןַארַאפ

 ,סעהָארטס ייװצ ןעיײג ("..טּבולײ) 60 עפָארטס ךָאנ .קורד רעמאדרעטס

 :ֹוזַא ךיז ןענעייל סאוו

61 

 51 םטטסמ 211 ?ט 80ם/000ת םת / םגוע תהססמ ט0480/ 1606מ תֹופ 8686862,

 2פ8 אחאתמ 8618 1160868 תוז 10208118 8638 / צסמ 0014 180 68 8080םס80ת

 51 808ז1ס8 211 1016 םזטפ8סע 9 / 90: 9366ת 010ט0מ 18 820180844 / 88 /

 6104 ו !

 .ןענַארּב טול טריטיצ םיא ּבָאה ךיא
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 ?ט 101168 {טסתסמ 4096 8ט9 '811 01 04 | טמ8סע 1101608 (86018)

 40208646מ 2062! ׂש611 1םומ 60 826 801686 900406/6 82618ת / 11 (םוסמ

 81 ןתומ סםזסמ: 2283 תוטפ 80ות סֹומ 8681608100/ 112מת / וז011 1םתג (40176 6

 4801086 ר0טמ66/ 82 / ,גתסמ / 646

 " ל"ַצְז קסיוט ףלָאװ 'ר ..,ח זָאזלַא זיא ןָאכיטסָאױקַא רעד

 =ִצ טסכעלדניירפ הימ טָאה 'װ ר"ד סָאװ ,סעּפָארטס ייווצ עקיזָאד יד

 --רעקידארבס הרירּבפתילּב--ןיימ ןיא) טלעטשעגנײרַא ָאד ךיא ּבָאה ,טקישעג

 ָאד ןיוש טײטשַאּב רע זַא ,ױזַא ,טסקעט םעד ןיא (שידיי ןיא עיצּפירקסנַארטער

 ,/8 ןופ טינ ןוא סעפָארטס 73 ןופ

 .סעפָארטס ייווצ םַאדרעטסמַא ןיא ןלעפ סע סָאװ ,טקַאפ ןקיזָאד םעד ןופ

 ןטמיטשַאּב ַא ןכַאמ רעּבָא ןעמ ןומ ('הריּבהח טימ תועט םעד ןופ ךיוא ןוא)

 ןרָאוועג טכַאמעג ןיא קורדרעּביא רעלסערּב רעד :ריפסיוא

 םיא ןופ רַאלּפמעזקע ןַא סָאװ ,קורד רעמַאדרעטסמַא םעד ןופ טינ

 ,קורד רעמַאדרעטסמַא רעד ,רעטרעװ ערעדנַא טימ ;דרָאפסקָא ןיא ךיז טניפעג

 סָאד ךיז ףרַאד ןעמ .עגַאלפױא רעטשרע רעד ןופ טינ זיא ,ןענעק רימ סָאװ

 םלוע ןטרעטסײגַאּב םעד ןופ ויא עגַאלּפױא עטשרע יד זַא ,ױזַא ןלעטשרָאפ

 "יא רעד טָאה ;עטײװצ ַא ןרָאװעג קיטיײג זיא/ס ןוא ןרָאװעג טּפַאכעצ דלַאּב

 רעד ;ץנעי ןוא סָאד טפוהעגרעּביא ןוא טלעפרַאפ השעמ תעשּב רעקורדרעּב

 ,טרפ םעד ןיא קידװעגרָאז רעמ ןעועג זיא רעּבָא רָאטּפירקסנַארט רעלסערּב

 ,תומילשּב ןצעגעג טסקעט םעד רע טָאה
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 ךיל אייג ןיוש ןייא

 : חישמ ןופ

 טרעה ןבעל לארשי לּכ

 ךייא ליוו ךיא ,וצ רימ

 :הנעק וצ ןּבעג רּבײרש ןעד

 ןופ קסיוט בקעי טסייה רע

 ךיז רע טוט אוז ןייא גארּפ

 ראג רע טאה דיל זד :הנענ

 ףלא ןד טשרע :טכאמיג ןיוש

 ןייז ךאנ רעד נוא תיּב

 .ךעלטַײד טינ זיא טרָאװ סָאד }
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 ןיוא המיתח

 !טפארטיג

 זוממ ח"ח" יא םו

 ק"פל ףיפת |

 ה 8 ד ק ה

 ,דוי רמורפ רכלטיא .ןאיירו רעד ךיז טרעוװ דיל ןיטרעיג ךיוה ןעד ןיא

 דגיק שידוי ןכלטיא טרעװ דיל טרעיג ךיוה זאד :ןדיימ ינוא ןגגוי ,רדניק 'נוא רּבייוו

 ןייק ריא טָאה ,ןיזעוויג טלעװ רזיד ןיא טייז ףיא זא גנל אוז ,ןדיירפ רד ץרה ןייז

 טרעוװ טלעוו יצנג איד ,?האייל ?הניד ןיגעמ םינּבר ןליּפַא .ןיזעליג דיל ךילרה זכלעז

 טאה ינוא ןיִּבעל רד ןיזאל תורוד הזיד ןיא זנוא טאה י"שה לייוו ,חאיירֿפ טימ רד ךיז

 זאװ ;{רדיז רד ןידנטשיג ףױא םיאיבנ ליפ הנייז ףא ,ןיִבעג ךלמ ןשדוי ןייא

 .ףלמ ןרזגוא ןופ ,רדילג ןייז לא ןיא חכ ןייא םיגייא טגיג ןּביירש זנוא איז

 ץרעה זאד טרעװ ךייא וד ,האיײל םישודיח השורג ךיל ןיא ףךא ריא טרעוװ

 רע זיא יבצ יתּבש -- דלעה ?ררפט רמורפ ןיא זיא רע איו :האיײרּפ רד

 *ףילרפ , .וזַא ןעמוקעגדנַאטשוצ זיא (?ןעיירפרעד , טָאטשנָא) *ןדיירפרעד , טרָאװטיײצ סָאד 1

 ,(ש7+ שטײד) 7: סקיפוס ןכרוד "ןעײרפ טרָאװטײצ םעד ןופ גגודליב עשיװיטנַאטסּבוס ַא זיא

 תפ (דימַאש ךעלטנגײא) דנַאש יה ,טרָאװ .ַאזַא ןיא ךױא ךָאנ ןּבָאה הימ ןכלעװ

 יקַארַאכ רעמ זיא (עט= רעדָא עד:) לַאטנעד ַא הוא גנודל ע?ןטקַארטסּבַא עקיזָאד יד .ןעמעש

 יַאּב ,דנַאלָאה ןופ ןעמַאטש סָאװ ,קרעװיקורד עשידי עגעי ןיא א ,שטייד-ןופצ רַאפ שיטסירעט

 יטק י ד ,טפַאשּביל טָאטשנָא (עטביל=) יט ביל יװ ןעמרָאפ ענױזַא עקַאט רימ ןענעגעג

 יעגסױא ךָאנרעד זיא יטנַאטסּב ס ןטקַארטסּבַא :עד ןופ טָא .ח"זַאא טײקקיד טָאטשנָא (עטקיד =)

 טסואווַאּב רוטַארעטיל רעשידי רעצנאג רעד ןופ זיא רימ .ןדייר פ :ּברעװ ַא ןרָאװעג טמערופ

 ךיא רימ ןענעײל 8 'ז גנולמַאז סכילַאװ קיזיא ןיא ,םֹרָאפ רעד ןופ זייוופיוא רעטייווצ ןייא רָאנ

 ."ךימ ןידײרו ךיא ןוליװ--| לה םעד טימ, :"םאקיב טשול ךיא שד לאמ שינײא, ךיל םעד

 | ,ןעגירד--- ןעגיד ,הגיד *

 ףפ םרָאפ ערעטלע יד עקַאט זיא ױײזַא .ןעײל-- ,|* ןָא היטיניפניא ,האײל *

 יא גנודנע-ןע עטײװצ יד ,(1801 08 .2160- 04 06 = 1680ע6) טרָאװטײצ רעזדנוא

 .ר"זַאא ןעגערַאטס--ןעראטס ,ןענעבנג--ןעבגג ײפ יװ ךרעצ ןַא ,רעטעּפש ןסקַאװעגוצ

 ךױא ןטגױ--810 ד"המ וצ גנודליב עשיװיטַארַאּפמָאק ַא זיא רעד ,רע דיז רעד *

 טשפ רעד .270 ,10 ב"װד ןיא טנכײצרַאֿפ ןעניז 0680100ע ,001980100/ ײװ ןעמרָקפ

 ,םעד ןּבעל ,םעד ץוח :ןצעזוצרעּביא ןַײז רעסעּב רשפא טעװ ָאד רָאג ;ןָא טלָאמעי ןופ :םצע זיא

 יַאּב :טשּפ םעד אקװד טיג ךַארּפש ףערעטלע רעד ןיא טָאה (רעפּפַאט ד"הנ) רעּפַאט *

 1550 ןופ לֹּביּב עשטײד רעכיריצ יד .טסגרע ,תולצמ ןיא ךײר :ךױא רָאנ ,קיטומסגיוק ,טצרַאה

 ףפ ירפ ַא טויב וד זַא,) 100/169סע4 16 6886 לע8 ץַאז ןשינײטַאל םעד רעּביא טצעז
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 ןגילייה ןיא ןיגנערּב וצ זנוא טיײריּב איבנ הילא טימ לא ןייז םיטבש רזנוא ,ּ!טלעמיג

 ןיִבאה ,ןמוק הניז םיטבש 'נוא רדנעל הכלעװ ןיא .ךיירפ השורג טימ דנַאל

 ןיפױל וצ ןמוק לא ךיײרפ טימ טגעמ ריא .ןמוניג ןייא ןיקערש טימ זלא איז

 .ןפיוק וצ דיל טרעיג ךיוה זאד ךייא 'נוא

 א

 ןופ ןשיװ איד ,ןייז רדירּב רזנוא ואוו ןיטרא לייט ןייא ןיא 1

 ,ןגאז וצ 2שקינ

 :ןגאט ןיצרוק ןיא דלּב לאז ןמֹוק הישמ ןד

 .טייל ןּביל ריא ,טרדנוציה

 ,ריירפ השורג +לטייא ןמ טרעה

 .ןמאו ןמאו ןמא

 ,ןטייז איד לא ףיוא ,לא רֹּביא ,ןיימ רדירּב ןּביל ריא ,טקנעדיּב 2

 !ןטייר וצ 'נוא ןיראפ וצ ןמוק לארשי ץרא ןיא ןירעװ רימ איו

 ,ןיזאל תולג ןיא רעמ טינ זנוא ליװ ךרּבתי םשה

 ,ןיזאלּב חישמ רפוש ןירעה דלאּב ןילעװ רימ

 .ןמאו ןמאו ןמא

 ךא 'נוא טרעהיג ליפ ךיא ּבה םדרטשמא ןיא ךיירפ השורג 5

 ,ןהעזיג

 :ןהעשיג אד ראוו ךיירפ זאוו ןייז ןמוקיג ףירּב הטוג איוו

 ,גהמוניג ןיוא תרוּת רפס איד ןיּבאה ןזיגיטראפ איד איוו

 ,הנגנורּפשיג 'נוא טצנטיג ןגיק ראד

 ,ןמאו ןמאו ןמאי

 :ןּביילּב גיִּביא טרעוו זד טיױּביג רּבלעז טאג טוה שדקמה תיּב זאד 4/

 0888 (טג סוג 18/10/ 1/0עג0/ :טסקעט ןיא זדנוא יײּב יװ יֹזַא טקנוּפ (*טנגוט

 ,"רא 610 6

 ףעזדנוא ןיא יװ ױזַא ,ןפורנָא :ךָאנרעד ,ןרסמ :טײטַאּב *ןדלעמ} טָאה הליהתכל }

 זיא *ןסיװ וצ ןבעג, :שטײט יד .דיטַארעטיל רעשידי הערעטלע רעד ןיא ללכב ןוא טסקעט

 | .רעגניי

 .טינרָאג-ס קינג ןם1 6 ח 9 עשטיײד סָאד טינ טײטַאּב ךַארּפש רערעטלע רעד ןיא ?

 ,עליוה ,סיואכרוד---לטייא *

 .סױא וצ, :'לגפ ; שדוקיװרא ןופ י"ז ןעמענסיֹרַא -- הרוּת יד ןצ מ ע נג סיו א 3

 ,"שינעמענ
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 ּוזולילצ ןייק ,טכאמ ןייק ןיּבאה רּבירד ןרעוו םיעשר איד

 ,:ןּביײרט הנעק

 ןרעה הנירד ןמ טרעװ ּ?איימלעש ןלגרוא לטייא

 .ןירע וצ טאג ןּביל ןרזנוא

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ,איימלעש 'גוא ןילגרא ןופ דיירפ איד לא הניד רימ ןירעװ ןבאה 9

 ןאיירפ ןלאז ךיז רימ זד ךנל איד לא ןיא זנוא !ןשיּבטנא איז

 ,רעמ תולג ןייק טראד ןּבאה איז

 ,רעז ןידיירו טימ לא ןבעל איז

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 :ןמוק ןיה דלאּב ךא לאז רעד ,דיירפ רעד ןייז ליו ךא ןונ רעװ 6

 ,ןטונ רו רימ ןּבאה זד ,טגירקיג זיא ךלמ רזנוא

 ,ןאמ רמורו ןייא רע איוו

 ..ןוטיג רע טאה רדנואוו זטאג ליו

 .ןמא

 :ןּבײרש איז ןאוט החמש איד ,דנל אידגלא ןיא םיחולש ןקיש איז 1

 ,ןּבײלּב אוצ איה גנאל טינ ,:טראפ ןכאמ ןילאז רימ זד

 ,טאה טוג ,טלעג ןייק ראג ךאד רעוו

 .טראפ ןפלעה --ןרעדנא ןעד רגייא

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ;ןהעשיג טראד םיסנ זאו גאט הלא ןמ טרעה םישודיח 5

 של רָאג רשפא רעדָא (רוהנייגס ןושלּב) טײקרָאלק --- ?תולילצ, פ .תולילצ }

 .בעה ןיא םיחמומ יד ךױא) ךצלטנײװעגמוא ױזַא זיא קורדסױא רעד ?ןטָאש ַא ןפרַאװ -- ללצ

 ךיא זַא ,(הבושּת ןיק ןּבעג טנָאקעג טינ רימ ןּבָאה ,טדנעװעג ךיז ּבָאה ךיא עכלעוו ןצ ,שלעד

 םעדכָאנ ּפָא רעּבָא טלַאפ הרעשה יד ,"תולילע, טָאטשנָא סופדהיתועט ַא ןעװעג דשוח ָאד ּבָאה

 ןופ תובושתו תולאש יד ןיא זַא ,ןזיװעגנָא (גנולייטטימ רעטַאװירּפ ַא ןיא) רימ טָאה רערעל השמ 'ח יו

 עקָארק ןיא ןּברָאטשעג ,1861 ןילּבול ןיא 'צנע 'רװעי טױל ןריוּבעג ,ח"ּב רעד) סעקריס לאול

 לאמ ךלטצ רוחּב רעד זיא ךא, 217 הרוש ,טצ הלאש טײטש ,,1697 ןיַאמ.טרופקנַארפ- (0

 טקורדעגרעציא ךױא זיא ױזַא ."ןבירטג תולילצ טאה 'נוא טכאנ אייב ןשיא.תשא ןַא וצ} ןמוקיג

 .1584 עױטסָא ,תוגושתו תולאש יד ןופ עּבַאגסױא רעיינ רעד ןיא

 ,} "טפירשטײצ , ןיא *ןבײרט, ןוא | הרצה 183 יז עז ?

 .ײצַאב ךױא רעּבָא ןעק'ס ;ךעטסַאּפ םענופ טַײלפ יד ךעלטנגייא ,ײמלַאש יי מ לצ ש *

 | ,לגרָא ןופ לײט ַא ןענצכ

 ,ןסיו וצ ןּבעג ,ןזגָאזנָא---| טי3 טבָא *

 ,ךיז ןגָארטּפָא--ט ר ָאפ (ךיז) ן כ ַא מ *
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 :ןהעז וצ ךא החמש איד ,!:טראו ןכמ ךא ךיז ןילעוװ רימ

 ,טלעטשיג לואוו ךאד זיא ?לדנה רזנוא

 ,טלעג ךאנ טוג ןייק טינ .ךייא טראּפש

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 :ןראּפש טינ ריא טלָאז טלעג ןייק ,ןיימ רדירּב ,ןמיוז טינ ךייא טוט 9

 ;ןראּביג איינ רימ הנייז ,ןיירא דנל ןגילייה ןיא ןמוק רימ ןעוו

 ,טאג הּביל רעד ןּבעג ליװ זנוא לייוו

 .טאה ןכארּפש ראפ זנוא רע זאוו

 ,ןנא |

 ,ךילירפ רעטייוו טייז ,ןיימ רדירּב ןּביל ,םידוהי 0

 ;ךלמ רזנוא ןיּבה רימ ,טאג הּביל רעד ןּבעג טוה זנוא לײװ

 .טייל איד לא ןיפלעה טרעװ רעד

 ,טיצ הגנל ןייא טפוהיג ןּבאה רימ

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ,ןירעה החמש איד ןרעװ 'נוא ןייז רדירּב רימ ואוו ,םלוע לּכ 1

 ,ןרעג םילשורי ךאנ טכאנ 'נוא גאט ןזייר ןרעוו איד

 ,טלעטשיג לואוו ךאד זיא לדנה ריא

 ,טלעג +ירדנוז ןמוק ןגעמ רימ

 ,ןמא

 {ןיקערש ןישורג טימ טינ ,דלּב הליאג יד ןמוק זאל ,טאג רעה רּביִל 2

 .ןקעטש ןיזאל טיג זנוא טשרעוו ,טרעוװיג .גנל ראג טאה תולג רזנוא

 --,טגעלע שורג ןטילג ןּבאה רימ

 ,דנע ןייא דלּב תולג רזנוא ךמ

 ,ןמא

 איד אד ןאטיג זטוג שורג ךא אוד טשאה ןוטלע דזנוא טימ

 ,ןראוו םירצמ ןיא == | |

 :ןראל רו ץנג !ךיז ןּבאג ,רעװש טּבראיג טראד ןּבאה איז

 ,ןּביוא יװ ,טרָאפ==ט ר או 1

 "?גנוקיטפעשַאּב , רָאנ ,רחסמ אקוװד טינ ךַארּפש רערעטלע רעד ןיא טײטַאּב ל דנַא ה *

 *עג ַא רימ ךױא, : קורדסױא ןשידי ןקיטנײה רעזדנוא 'לגפ) קסע / ךַאז ;םֹּתס לָאמַא ןוא

 | ,("ז טפעש

 ןָא -- רע דנֹוז *

 ,'פ זיא ןעמ זַא ןרעלק -- ןרָאלרַאפ ךיז ןּבעג }
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 -- ,טכענק ןאיירטיג ןייד ,השמ הערּפ וצ טשקיש וד

 ,טכאמ רנייד טימ ןיגוציג זיוא איז וטשוה

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ;ןגאי ךאנ טרּבלעז טוט יגוא טכענק ןייז לא הערּפ טקיש ךאנ 4

 .ןיגאלש טרּבלעז יז טוט טאג ,טיג ןרעװ ךיז גןטפרוד לארשי

 ,טיירפ רד דלּב ןיראוו לארשי

 ,2טייל השורג ןיטאה םירצמ

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 איד ינוא ןגנוי איד טאיירפ רד יז טאה טאג ,?םורמס המוס 5

 ,ןטלא |

 ,ןטלּפשיג טאג וע טוה אד ,רעמ ןעד ֹוצ ןמאק לארשי אד

 ,רע רשורג טימ ךראד ןגניג לארשי רדניק

 רעה ןייז לא טימ 4?קנורט רד םירצמ ךלמ

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ,ןזעוויג ןייז ןרטלע רזנוא יװ םורפ ךא טייז ,רדירּב ןּביל ,5ץע 6

 ףלאּב ןיכאמ 'נוא טראפ ןפלעה ןנוא טרעװ טאג רעה רזנוא

 ;פןועגיג | :
 טייריּב לא ןייז םיטבש רזנוא

 ,דיירו רשורג טימ זנוא ןיפלעה ןצ

 ,ןמאו ןמא

 .,ןטיירטש טוט זנוא רו רע איוו ,ןא ןביה ךיא ליוו ךלמ ןרזנוא ןופ

 ;ןטיײל הנייז טימ טמוק רע ואוו םיא רו ןמ טאה טכראכ השורג איו

 א
 ןיא טינ טצונעג ָאד רעּבָא טרעװ טרָאװ סָאד ,ןפ ר ַא ד ןופ טקעפרעפמיא -- ןט פ ר וד }

 רעד טימ רָאנ ,רוטַארעטיל רערעטלע רעד ןיא ףךױא ןןא טגײה סע ןּפָאה רימ יה ,טשפ םעד

 | ,ןרָאט :שטיידכיוהייב ןופ שטייש

 ,םלרוסי ,דייל---טילק ?

 ,טרָאװ ןײא טימ ,הרוש עטשרעטנוא יד -- םטמנוגה ֿפטנעגמגהעטנמ 5

 .ג טקנוּפ ,/ לטיּפַאק ,ריפביירַא ילגפ---ק גר װ ט ר צד 3

 שידײ ןיא רעּבָא ;(ךייא---קנע--ריד ןריא--ץע--וד) םרָאפ.לָאצײװצ הליחּתכל -- ץצ *

 זיא ױזַא הא -- סָאד זיא טײטַאב ןטלַא םעד ןופ רכז רעקיצנײא רעד ,לַארולּפ ןטימ םינָאניש

 רעד רַאפ ןרעװ טצונַאב טיג ןפֹוא םושב ןעק ץ} ע סָאװ -- ךױא שידיי ןשיליוּפ ןקיטנייה ןיא ךָאנ

 ."ןצע, טינ ,"ןצריא  רָאנ ןעק ןענ ןמרָאפ-טײקכעלפעה:

 :טשּפ רעטרעגנערַאפ רעד ךוא ןפרעד ;טײהרעצנַאג סעפע ןופ ןײגסױרַא -- ןזעגצג 5

 (טגזענעג : ןױא ןוא) ןזוענעג : םרָאפיטנעגָאּפעד יד ןױלב ףימ ןּבָאה טגײה .ןרעװ טנוזעע

 2.8 עו +
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 ,טרעגיּב רע זאוו םיא ןּביג איז

 ,טרעוװש ןייק ,זקיּב ןייק ףראדיּב רע

 .ןמא

 טאטש טּפַײה רעד ןיא ןמוק ךלמ רזנוא זיא ןיקרעט ןעד וצ 5

 / ;העייקרעט ןופ

 {ןאיירו ךיז איז ןיטעט איו ,ראוויג זע ןיראוו רדירּב רזנוא

 :ןא ןכערפש רע ּבוה ךלמ ןעד וצ

 .ןאה ריד ןופ ךיא זומ ןיורק ןייד

 ,ןמאו ןמא

 ףא ךיד ךיא ליוו םורד ,טאג ןדוי ןעד טינ ךאד ךיא ןאקח 19

 --,"ןרעה טיג

 .ןירעוושיּב ץרעה ןייז טעט 'נוא ןאטיג טאה הערּפ זא ךיילג
 ,ןאטיג רדנואוו שורג םיא ראפ טאה ךלמ דזנוא
 .ןאמ ןייז לא טימ ןיקארש רד רע זיא

 .ןמאו ןמאו ןמא

 ןכערּפש וצ ןא ךלמ רזנוא ּבוה ,טאג רזנוא ןיא גיטרעפ טכערפ 0

 !גןיכאל רד טינ זע טשרעװ אוד ,ראװ הערּפ זא ךיילג טזיּב וד

 :טכענק ןיײד לא טימ ןאיירש ךאנ טשרעװ וד

 ,טכעריג ןיא ןּבױלג ןדוי רעד

 {ןרייה ךא ינוא ןיקרעט ריא ,ךיילג ילא ריא טרעוװ ןאיירש 1

 טימ ןיה לא גטכיצ 'נוא טרעגיּב ףיא זאוו טמענ ,םידוהי

 ;ןדיירפ

 | ,טאג רעיא ױװו ךיז ןיטכראפ רימ

 .טאה ןיפאשיּב טלעוו איד רעד

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ,ןירעה רד דלּב זנוא טוט טאג ,ןאוט הליפּת לארשי רימ זא ףֹּכיֵּת 2

 .עזיײוו רָאּֿפ יד עז) ד"הנ ןרעטלע ןיא ךיוא ןַארַאפ זיא םרָאפ יד -- ןכַאלרעד 1

 ףעלעיצעּפס רעד טימ דנוּבנעמַאזוצ ןיא ,ן:ַאל :טשּפ טימ םתס רעּבָא ,(880 ,8 ב"וד ןיא ןשינ

 טָאה ("ףוס ןזיב סעפע ןוט,) שידי ןיא ןעמוקַאּב טָאה .רעד ףַארטרעדָאפ רעד סָאװ ,עיצקנופ

 + ַאזַא ךרעּב זיא ץַאז סענופ טשּפ רעד ,ןטיּבעג לסיב ַא טרָאװ רעזדנוא ןפ טשּפ רעד ךיוא ךיז

 פעד --- .ףוס ןויּב ןרעױדעג טינ טעװ (תולדג==) ןכַאל ןייד ,ןעוועג ןיא הערפ יד ַאזַא טזיּב וד

 ,רערעזדנוא רוטַארעטיל רערעטלע רעד ןיא ןַארַאפ זיא קורדסיוא

 ,טיצ--ט ב ײ ִצ *
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 ץרעה ריא ואו ,ןגניג םירצמ תולג זױא רדירּב רזנוא אד

 ,ןרעגיּב טעט

 ,טייל הדנילּב ןראוו םירצמ

 ודייּב הטוג ןטכאמ לארשי

 .ןמאו ןמאו ןמא

 ,ןיצרה ןיא זאד ךייא טמענ ,טלא ינֹוא גנוי ,רדירב ןביל ריא 5
 .ןיצרמש גיניוו ןייא טײל ,ןייז תוריבע ךייא אייּב לייט ןייא בוא

 ,טייל הויּב איד טימ טיג ןמאק םירצמ תולג זיוא

 .טייצ ףטסניפ רעד ןיא ןבראטש איז

 .ןמאו ןמאו ןמא |

 לדנה ןייק ,אייקרעט ץנג ןיא רדירּב רזנוא ןופ 2טנמינ 4

 ;ןּביירט רעמ איז ןאוט

 ןזאל ?הרוחס ריא ,טרעגיב ץרה ריא זאוו דיירפ איד לֶא |

 ןּביילּב |

 ,ֿפטכאיג איז הנייז םיכאלמ 4זא

 ,טכג 'גנוא גאט הרות ןנרעל איז

 ,ןמוקיג ןיױרא םיבתּכ הנייז קיּפל ו"ְרּת ןויס 'ד םוי 8

 הצרוק ןייא ןיא ראנ ?ןדנה ראפ זיא הלואג דזנוא איוו

 ,ןמוק וצ טייצ |

 :ראג הלא הבושּת טימ ץרה רעיא טנעװ

 !ףאי ןויד ןיא טמוק חישמ

 .ןמאו ןמאו ןמא

 :?הניגּב ךיירפ השורג לא ןלעװ רימ ,ןיימ רדירּב ןּביל ,םידוהי 46

 ןיצנט ךיירפ רפ ,דנל ןגילייה ןיא ןיראפ טלאּב ןירעװ ימי

 ,ןגנירּפש יגוא

 ,("ללש,) גיורקַאז-- 06046 ד"הנ ,דייב }

 : .טיג רעגייק---ט ג מ * 3 *

 .ןפרַאװקעװַא -- ןביילּב ןזָאל .רחסמ :טשּפ ןטימ ָאד--ה ר ו ח ס ?

 יו ךיילג--זַא

 .ייףיוא יו ,םיא ףיוא ןקוק--..זא ןצימצ ןט כא *

 ןַארַאֿפ ךַאהרַאפ ןענַאהרַאפ עקיטנײה סָאד ,(ש 0 ז ה 2 ם 4 6 ם) ןדנַאהרַאפ *
 | .ןכיגניא ןעשעג ףרַאד סָאװ ,סניזַא סעפע ךוא ;טנַאה רעד וצ טנצָאנ :םצעּב טײטַאּב ,ןַא רפ

 טיהעגּפָא טרָאװ סָאד ךיז טָאה ךַארּפש רעקיטנײה רעזדגוא ןיא ,ןּבײהנָא--ןע גיגַא 3 ?

 ,ּברעװדַא:טײצ סלַא זיולצ
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 ,טייקראורט רזנוא טרעװ ןיסעג רפ

 !ךיירפ השורג זא טינ טשרדנא

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 יד ןופ ףירּב יד ו"ְרּת ןויס 'ב םוי ןא טוה זיגטרוּפ ןייא 7

 ןיזעליג תרושּב הטוג

 וד ראוו איו ;תסנּכה תיּב ףזיגטרוּפ יד ןיא םדרטשמא וצ

 !ןיזעװ ךילירּפ ןייא

 ,ןאטיג ףױא טאה ףירּב איד רע אד

 ןןא אּבה ךורּב ןייא ןמ ּביוה איוו

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 לייט ןייא ךייא לו ךיא ,ןיימ רדירּב ןּביל ריא ,רעה טמוק 28

 ,ןּבײרש םישודיח איד ןופ

 תולג ןיא גנל טיג ןירעװ רימ ,!ךילרּפנייש ןטיּבטנא יז איו

 : ןּביילּב

 ,ןאמ ןמורפ ןעד ,חישמ ךלמ ?ןיספת ןיזאל טאה ךלמ שקריט רעד

 ,פןאטיג ףױא םיא ןגיק ןריט איד לא ךיז ןּבאה

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 "דנואוו השורג טינ ןד הנייז ,ןיימ רדירּב ןּביל ריא ,טקנעדיּב 9

 ?ןכייצ !נוא

 רעמ טינ זיא זע ,דלעה רמורפ ןייא יא ךלמ ר רזנוא איוו

 {ןכיילג ןייז

 ,ןאטיג םישודיח השורג ךא ךלמ רזנוא טאה רשאוו איד ףיֹוא

 ,ןאמ 'נוא ּבײװ ,ןירדנואו רפ ךייא טרעוװ ריא

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ּי7 ןיא טנייש סע סָאו סָאד : ךיל"ראבנייש ןופ ךיז טמעג -- ךעלרעּפגייש 1

 םענופ טלַאטשעג עקיגנַאלק סָאד ךיז טָאה שידיי ןקיטנייה ןיא ,רָאלק זיא סע סָאװ סָאד ,ןגיוא

 ןלַאזַאנ םעד ךיז וצ טרילימיסַא רע טָאה ,גנַאלק:ןפיל ַא ןיא פ : רעטייוו ךָאנ ןטיּכעג טרָאוװ

 שיטביר יא רעבירעד .מ גנַאלק נּפיל ןלַאזַאנ םעד ןיא טלדנַאװרַאפ םיא ןוא ד גנַאלקנָאצ

 .ךעלרעּפמייש(-ַאב) :ןּביירש וצ רעק

 .הסיפּת ןיא ,סֹופּת ןעמענ -- (ןעספאט) ן ע ספ ת 2

 ךיז ןלעטש הימ) ןצימע ןגעקטנַא -- ןצימע ןגעק :ךיז ןענעפע -- ךיז ןוטפיוא 3

 רבחמ רעזדנוא טּביירש בגַא .(ןצימע ר ַא פ : רימ ןגָאז רעּבירעד ןוא שרעדנַא דליּב סָאד רָאפ

 שגייה ןיא ךַארּפשסױא רעד טימ ןוא םרָאפ ד"חמ רעד טימ' טמיטש סָאד וו ,ןןגייק ==| ןגיק

 שידיי ןשיװטיל ןיא יז ןעניפעג רימ יו 6 רעצרוק ַא טימ םֶרָאפ יד .שידיי ןשילוּפ ןקיט

 / .ןצעזעג:ןעגנַאלק יד ןופ טקנופדנַאטש םעד ןופ רָאנ ךעלטנייוועג ,עילַאמָאנא ןַא א
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 !ןגנילג זנוא זאל ,טאג רּביל ;דנל דזנוא ןיא ןמוק רימ ןירעוו דלּב 0

 ןןגניז רימ ןלעוװ הריש ,דיירו השורג טימ ןיּבול ךיד ןילעוװ רימ

 ,רעמ ןפיט ןעד ןיא ןגנוזיג הריש ןיּבה ןרטלע רזנוא

 .רעה רשורג ןייא טלעװ איד רּביא טזיּב אוד

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ,גרקאװ זנוא ןייש 'נוא זױוא ךיד ךיצ 'נוא ,ןוז !הניש ,ןונ 4

 !גסיילפ |

 {םיכאלמ ןגאלש רד טאה רע אד ,טנידג ךא וטשאה ?עישוהי

 ,גסיירד 'גוא ןייא

 ,טגיישיג גנל אוז לא םיא טשוה אוד

 ,טגײפ איד לא ןגאלש רד טאה רע זיּב

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 !ןרעטש איד לא טימ טכייל ,ירעה ןייא ךא אוד םוק ,הנבל 3 אפ 03

 ןיא אוד טכיײל -- ןגניג םירצנ תולג ןיא ןרטלע רזנוא אד

 - ןרעג ראג ךא

 | ,טייקימרּברד לטייא טויב או

 .ךירפ השורג טימ ךא זנוא ןיל רד

 .ןמאו ןמאו ןמא

 שנָא "ןנ, רשפא רעדָא ?ןעגײש ןופ םרָאפ-לעפַאב ,הגיי ש טָאטשנָא יצלעפקורד

 | ,21 עפָארטס 209 יז ילגפ ?"ינוא , טָאטשי

 .קידצּבעל ,קיטומ ,שירפ---ר  ק ַא וו 7

 יעג ֹוצ ףיוא קיטכיװ זיא (עושוהי טָאטשנָא טיש ו ה*) ןעמָאנ םעד ןופ גנובירש יד 5

 טשיסייר-שיוװטיל יד ןגָאז ס ָא וו ר ַא פ .קיטַאמַארג רעשירָאטסיה רעד ראפ טטַאד טסיוװעג ַא ןעגיפ-

 יָאּב וצ טיג טציא ךױח ךיא םעג ,לכש יפ.לע ןייז טפרַאדעג טלָאװ'ס לו ,6 טיג ךוא 516 ןדיי

 קיטביװ רעּבָא .טקעלַאיד ןשילרּפ ןופ גנוײלטנַא ןַא טימ ןוט וצ ָאד רימ ןּבָאה רשפא ;ןסילש

 םרָאפ:| רעד ןופ זײװפױא ןַא טרעדנוהרָא* ןט17 ןטימ ןיא ךָאנ רימ ןבָאה ָאד זַא ,יא

 רצדָא טרעדנוהרָאל ןּבלַאה א ןופ ךָאנ היִאֹר ַאזַא רימ ןּבָאה עּפָארייא:חרזמ ןיא ,םַאדרעטסּמַא ןיא

 "ןגּכשא ןושלּבו שדוקה ןושלּב תיֵּב ףלא ּפ"ע ןיטיגה תומש} רפס םעד ןיא .,רעירפ לטרעפ ירד

 ןיא ןריּבעג ,1510 ןופ טּבעלעג טָאה עירול המלש 'ר) דימלּת ַא סעירול חמלש /ר ןופ טריּפָאק

 רעד ןיא דייבתּכ ןיא ןךױ טניפעג רהפס ףעד --- (ןילבול ןיא ןּברָאטשעג ,1879 זיִּב .,,קסירּב-

 ףַאפ עּבַאגפױא ןַא ןיא סע ,עישוהי רדסכ הימ ןעניפעג --- 810 'מוג רעיובײג ,שנַאיעלדָאב-

 =טשרָאפ ןיא םֶרָאפ רעד הפ ןזײװפױא עטסטלע יד ןעגיפעגוצסיוא גנושרָאּפטרָאװ רעשידיי רעד-

 ,םיכלמ * ,ןטנגעג ענעד:

 ,ג טקנופ ,228 יז ילגפ 5

 16 טטכישעגירוטַארעטיל עשידיי
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 דיירו איד זאל ,רעמ רנייק 'נוא ,טאג ,וטסיּב גיטכעמלא 3

 !ןהעשיג דלּב

 תנייד זאל -- ןמוק לאז חישמ זא ,טינ ןּבולג תמוא איד לא

 !ןהעז רדנואוו

 ;טאּפש הריא זנוא זיוא ןּביײרט איז

 !טאג רּביל אֹוד ,זנוא ףלעה

 ,ןמאו ןמאו ןמא

  +ןקערש רד רעז ןרעװ איד ,דנל ןריא ןיא !ןקריט איד לא 4

 גטײל ױיא ,ןזאלּב חישמ רפוש טרעװ איבנה והילא איוו

 .ןקעו רד ךיז טרעוו

 | ,ֿנלש ןישורג טימ ןזאלּב טרעװ הילא

 .גלפ םינּפ ריא ףיֹוא איז

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ?ןידנל איד לא ןיא לא רּביא ,ןייז ,רדירּב ,רימ ואוו םלוע לֹּכ 8

 .ןידנה ראפ טנאנ זיא הלואג איד ,טייל המרא ןא דסח תולימג טימ

 ,ןיימ רדניק ןּביל ריא ,םורפ לא טייז

 .ןייז הכוז הלואג איד ריא טרעוו

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 + ןראּביג ךוה יבצ יִתּבש ,ןאטיג טאה ךלמ רזנוא זאוו ,טרעה 6

 ;ןלןראט ןפיט םנייא ןיא ןמוניג סופּת ןיא ןיּבאה ןקרעט איד

 ןיינא הסיפת איד ןיא םאק רע דלּב אוז

 ,ןייש רשורג ןייא םיא םאק

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 -גנוּבײרש רעד ןיא ךױא רימ ןּבָאה רעטסומ ןשטײד ןטױל גנוריזילַאמרָאג ַא }

 טױל טמיטש סָאװ ,ןקרעט} גײלסױא רעד רּבחמ םײּב סױרַא ךיז טטײר לָאמ עכעלטע ,*ןקריט,

 .ךַארּפשסױא רעשיטקַאפ רעד טימ טײצ רענעי ןופ ךַארּפש רעד ןגעװ תוצידי ערעזדנוא עלַא

 .דײל רעיז-טייל ריא 2

 1 שױרעג ַא ןכַאמ ,ןעגנילק (א !;ןשטײט ײװצ ךַארּפש רערעטלע רעד ןיא טָאה ןל ַא ש ?

 ףט061ת שטייד== (3

 ײוצ ןטכיר ָאד ךיז ןענעק רימ רעכלעװ ףױא ,םרָאפ יד ןעוועג טלָאװ (עלַאפ ==) הלפ ?

 ןכרָאװעגּפָא חא רעטײװ ןעגנַאגעג זיא רעגײרש רעזדנוא רעּבָא }|? ןופ לַאפּפָא ןטפָא םעד ביל

 =מיטנגײא ןשטײטסױא טײג ןעמ ןעו ,געװ רעטכעלש ַא סָאד זיא ןײמעגלַא ןיא ,ךיוא ע: םעד

 טטעװ רפחמ רעזדנוא רַאפ רעגָא ;סַארג ןופ ןשינעפרעדַאּב יד טימ רעטכיד ַא ןופ ןטייקכעל

 : ןַײז טינ דובּכה.תותיחּפ ןייק אמתסמ סָאד

 ףערעטלע רעד ןיא טפָא רעײז ךיז טנגעגַאּב סָאװ ,םרָאפ ַא ;עמרוט ,םערוט==ן ר ָא ט 5

 / ,178 * לשמל עז ,רוטַארעטיל



 248 ' טסקעט רעד

 ןהפערב וצ ןא ןיּבוה טנעװ ריפ איד לא ראייפ זא טור 7

 אייב םיכאלמ ןאד ,ךילרּפגייש איז ןכאז הסיפּת איד ןיא

 ,הנעז םיא |

 ,לןאל :גידעל ןיא ןטלאוו ןקריט איד

 .גנאג הסיפת רעד זוא טינ טלאוו ךלמ רזנוא

 ,ןמאו ןטא

 ףזנוא לא לארשי רדניק רּביא םילשורי ןיא טרעװ !ןרינגנער 5

 ,ןראּביג ךוה ךלמ

 ?ןױאק רד זוא הדוהי טבש ןופ ,טלעמיג רע זיא יבצ יתּבש

 | ,טכאמיג ךלמ ןייא וצ טרבלעז טוה טאג ןיא לייוו

 ,טכאיג ךיוה ראג ןייז רע טרעו םורד

 ,ןמאו ןמאו ןפא

 ןייא ןירדנא ןעד ףיוא רנייא טאה :רדניק ןּביל ,ךייא ?טיּב 9

 ,ןיבעג ראפ ףןייא טוט ,הבשחמ !ןויּב |

 ןדיײױפ טימ ,טמוק םילשורי ךאנ ןיצרה ןיטֹוג טימ ריא זד

 ,ןיִּבעל וצ טראד

 :ראלק ?ךילדיישיּב ןּביירש רדירּב רזנוא

 !ראי ןזיד ןיא טמוק חישמ

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 'לגפ .ײרפ :ןרעטלע ןטימ רָאנ ,טסופ ?טשפ עזדנוא טימ טינ -- קידייל 1

 4/ הרצה 158 *

 רעד ןיא ןעמונעגנָא רעײז ,ןעזעג ןבָאה רימ יה היא עכלעװ ,םרָאפ ַא ,ןזָאל--ןָא ל

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רערעטלצ

 ,ןײג -- ןָאג

 רערעטלע רעד ןיא טײרּפשרַאֿפ רעַײז זיא סָאװ ,םרָאפ ַא ןןריגער -- ןריגגנער 3

 ,רוטַארעטיל

 םעד ןיא טּבילַאּב רעייז זיא סָאװ ,קורדסוא ןַא ,טלייװרעדסיוא -- {} רָא קה ע ד ס יו א *

 ,הרעה 100 יז עז ,סעמעָאּפ עכעלטלעװ ןוא עזעינילער עטלַא ערעזדנוא ןופ זיירק

 ,טעּב (ךיא) =- טי ּב

 סעפע םעד ןיא טקעטש סע רעדָא ,תועט ַא טושּפ ָאד } רעד זיא יצ -- ןזייּב 2

 ?טייקכעלמיטגגייא עשיטַאמַארג 8

 ךָאנ ןצינ ךצלײרג ןענעק ףימ ןכלעװ ,קורדסא ןַא ,שוריפב -- ךצלדייש ַאב *

 ,טגיה
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 ןילאז רימ ,ןכירשג רדירב רזנוא :טעפש ןוא ןיּבה רעמ ךאנ 0

 :?ןטכיר ףיורד ךיז |

 ,ןיטכעש וצ תונּברק ןייז הכוז ריִמ ןירעװ ראי ןזיד ןיא

 ֿגטיירּב ֹוצ ןיראוו זיא שדקמה תיּב זאד

 ,טייצ הלא ןיגנערּב וצ תונברק

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 !ןגראּב ראפ !ןימ טינ ךייא טלה ,ןיימ רדירּב ןּביל ,לארשי 1

 טינ ןפרד רימ ןונ :תבוט תרושּב :ןכיז 'נוא ןירעה רימ

 ,ןגראז רעמ |

 טייצ איד טקישג זנוא טאה ךרּבתי םשה

 ,טייקכילירפ לטייא ןיא ןציז וצ

 ו ,ןמאו ןמאו ןמא

 ןרעוװש ןרזנוא ןיא ראי טנוט זא רעמ טפאהיג ןבאה רימ 4
 ,תולג | |

 ,תורצ רזנוא זױא ןויל ֹוצ ןקיש חישמ לאז ךרּבתי םשה

 תפצ שֵיערּבעה ףױא טסײה סָאװ ,לארשי ץראיןיא טָאטש יד ןיא (טעּפַאס טצפש }

 סָאװ ,טײצ רערעטלע רעד ןופ רעּבײרש עשידיי עלַא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ רעּבָא זיא סע .(סָאּפצ)

 ןוכ רעטנעצ רעתמא רעד ןעװעג זיא יז ליװ ,ךס ַא טנָאמרעד טרעװ ײז ןוא) טָאטש יד ןענַאמרעד

 ןפ ךױ טמענ רעכלעװ ,ןשישטײד ןטימ רָאנ ,ןעמָאנ ןשלערבעה ריא טימ טיג ײז ןפוו ,(הלּבק

 ץרא תואצות (א :רעכיּב עמורפ רעיײז ןופ ץלַא ,ןזײװפױוא רָאּפ ַא ןענייז טָא .(88104)  שיבַארַא

 םילשורי וצ .,,,'נוא ןלוש ןהעצ א"ײרד ןיײז טפש וצ, :טײז עטצעל ,1640 סַאדרעטסמַא ,לארשי

 :3 ןגױּב ,1601 טריפ ,עגַאלפױא עטײװצ ,לארשי ץרא תולילג ,רזעילא 'רּב ןרשרג (3 ן",,,ה"ש

 םינָאנַא ןַא ,7109 ילדָאּב יטַאק ,םיקידצ ירבק בוּבס (ג ;"...ןלוש ןהעצביז ןנײז טעפש ןיא,

 תפצ, :שוריפּב ןױש טבײרש ,ה"י ןט18 ּבײהנָא רעדָא ןט17 ףיס ןופ ןעמַאטש ןעק סָאװ ,לכיצ

 ןדי *עשידײ, יד ןופ ץנעדנעט יד זַא ,ןמיס ַא ."טעפש טנענג |!| שטייט םיא {טרעװ---| טראוו

 .עגסױא טינ טולָאסּבַא בגַא ךָאנ ןענײז עכלעוו) ןעגנונעכײצַאּב עשיפַארגָאעג ענגעגייא ךיז ןפַאש וצ

 .ןןעמענ עשלערּבעה *עקילײה, יד רַאפ ןליפַא טלעטשעגּפָא טינ ךיז טָאה (ןרָאװצג טשרָאפ

 'לגפ ,8 וצ היטנ ַא טימ ךָאנ ָאמּתסמ ,"ןטכער, ןעװעג סיוועג זיא ךַארּפשסױא יד ?

 | ,3 טקנוּפ ,228 6

 ,טײרגעגוצ -- טיירַא בוצ *

 יד ,שידי ןשינַיַארקוא א ןשילױּפ ןפ לײט ַא ןיא טנײה ךָאנ יװ ,רעמ -- ןיימ 4

 יַאֹּב זיא רימ ליפיװ ףױא ,6 ןטרילַאזַאג ַא טימ תגנ6 ד"המ ןופ טלקיװטנַא ךיז טָאה םֶרָאּפ

 טקורעגרעפַא טינ ץעגרע ןיא גנולקיװטנַא יד ןטקעלַאיד עשישטייד יד ןיא ךיז טָאה ,טסואוו

 06 יז עז ;ךוּבלאומש ןיא טנגעגַאּב ןױש םרָאפ יד רימ ןּבָאה שידיי ןיא .ן ןשוריפב ַא זיּב

 .ןעעז -- ןכיז *



 טסקעט רעד | עז ןאּפ ?אפ

 ,טײצ איד טראוו רד אוי !ןצראמש טימ ןּבאה רימ לייוו

 ,טיירו רד הלא טאג זנוא טאה

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 :?ןכיילג ןייז רעמ זיא ואוו ,ןיילא טאג דזנוא טראיינ 4

 לאוו אז טייל המרא ןופ הליפת איד ךיז ראפ טמענ רע

 .ןכיײר איד ןופ וא

 ךיירו 'נוא טשול לטייא טלעג ריא טימ ןּביירט הכייר יד

 ,טייל המרא ןייק טיג ?ןיטכא 'גוא

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ,ןטייל הכייר איד וצ דנל ןריא זיוא ןבירשיג םיאיבנ רזנוא ןּבאה 4

 טימ ךא איז שאד ,!טימ ןלייט לואוו טייל המרא ןילאז איז

 ,ןטייציב ןמוק

 ,ןירעה ןלעװ טינ טייל המרא איד איז ןרעוו

 .ןרעצ רו גראז טימ טלעג ריא ןגעוו רטנוא איז ןרעוו

 ,ןמאו ןמאו ןמא |

 טיג לארשי ץרא ןיא ןרעװו איז :טײל הכייר לייט ןייא ןניימ 4

 ,ןּבעל וצ ןּבאה

 .ןּבעג הקדצ ןרעוו 'גוא ןייז דּבכמ ןרעװו טייל המרא איז ןעוו

 !ריכעה ירד טשיז ןטלה טראד איז טרעװ ןעמ

 .ריכעב שודיק הניש ןיגנערב ראנ ןלאז איז

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ףימ "זַא יװ ,םעד ףױא היאר ַא זדנוא טיג ,8 ה"ד ,א ןטימ גנובײרש עקיזָאד יד )

 יא ענעגײא סָאד .לַאקָאװ ַא ןָא ןבירשעג זיא'ס ואװ ,ןלַאפ ענעי ןיא טרָאװ סָאד ןענעייל ןלָאז

 ׂשיִג ,ץרַאה ןרעטכיד עגרעדָאמ ןוא עטלַא ײּב םַארג םוצ ָאד ךיז טעג סָאװ ,טרָאװ םעד עגונג ךיוא

 ,ץרעה

 ,םיא וצ ןכילגעג זיא ךָאג רעװ ,טָאג רעזדנוא רָאנ +טשפ ?

 .ערעטניא ,טכַא ןגייל :רָאנ ,טקעפסער ןּבָאה :זדנוא יב יװ ןצנַאגניא טינ ָאד ןטכַא

 סךןיז ןריס

 ףעזדנוא ןיא טרָאד ןוכ וא ,שטײד םענרעדָאמ םעד ןיא טשרע טָאה ןלייטטימ 3 |

 ףעמ ַא ןעװעג טײטַאּב רעד זיא רעירֿפ .העידי ַא ןּבעג ופ טשּפ םעד ןעמוקַאּב ,ןושל-סגנוטייצ

 6 ב"װד ןיא ןוײװפױא יד זדנוא ןעגרעל סע יװ .קלח ַא ןבעג ,םיקלח ןלייטסלוא ;רעטערקנָאק

 ,841ז00860 1011401168 :ה"י ןט18 ןיא טגָאזעג ךָאנ שטײד ןיא ךױא ןעמ טָאה ,2

 טשפ ןגעװ םגה ,רָאלק ןצנַאגניא טינ רימ ןיא (רעד טסױ--) רד טשיז םֶרָאּפ יד 5

 יַאְק טיג ַא ףױא יװ ףױרעד ןקוק וצ ןעװעג הטונ טלָאװ ךיא .קפס םוש ןייק ןיז טינ ָאד ןעק

 .לצלַאידישטײד טימ עיגָאלַאנַא פ"ע הע טסיז) גגודליב רעשיוװיטַארַאּפמָאק רענעּבירשעג טקער
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 ןרעװ איז ןעװ ,ןּוט ןא ןכייר ןגיּבלעז איד ןמ טרעװ םידוּביּכ 6

 ,ןמוק לארשי ץרא ךאנ

 איז ןּבאה 'נוא טייל המרא ןא ןאטיג ץטונ ןּבאה אד יד

 ,ןמוניג טימ

 ;טשינ רו ראג הלואג איד ןטלה הכייר הכנעמ

 .וטשימ ןעד ףױא ןרגיּפ איה ןרעוו איד

 ,ןמאו ןמא

 ,הרופ השורג ןּבאה גרעּב הכוה 'נוא דרע 'נוא למיה טרעוו איו

 רפ ןקערש רד ןרעװ ריט הדליוו 'גוא ?ראייטורק איד לא

 .הרוּב ןרזנוא | |

 ,לש ןשורג טימ ןאיירש םיעשר איד ףיוא טרעװ רע

 ,ֿגלפ רדינ רד ץלא טרעװ טכראו רו

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ,ןטייצ גיּבלעז רעד ןיא ןיגרּב רו הנעק ךיז טאה רנייא טינ 4

 רו טעט ךרּבתי םשה ;ןטלהיג המחלמ ןיּבה ןרטלע רזנוא איד |

 ,ןטיירטש איז

 ,ןיג איוז לא זע טרעװ טרדנוציה

 ,ןייז זנוא טימ טרּבלעז ךא טרעװ ךרּבתי םשה

 ,ןמאו ןמאו ןמא |

 ּבָאה ךיא םירָאװ ,הרעשה ַא ןױלּב זיא סָאד רעּבָא .ט סיז ןפ (46510 טָאטשנָא רע טס ע ד שיט

 ר"ד---.ןרָאװעג טצונעג זדנוא יײּב עיצקנופ רעד ןיא זיא טסיז זַא ,ןזײװַאּב ןײק טונימ רעד ןיא טיג

 ,"רטשעד, טָאטשנָא רעלעפקורד ַא יװ ןטכַארטַאּב טושּפ טָאד ןָאק ןעמ זַא ,טגיימ ױדנַאל דערפלַא

 | | ,טסימ 1

 טצונעג ללכּב סע ןטלָאװ רימ בוא סָאװ ,0208?ט018 טרָאװ עשינײטַאל סָאר זיאיס 2

 רעזדנוא ןיא .,"רוטַאערק, ךרוד טשידַלירַאפ סע רימ ןטלָאװ ,האירּב ,שינעפעשַאּב טָאטשנָא טנייה

 .עגכרוד זיא סע רָאנ ,ןײטַאל חפ טקעריד טינ ןעמוקעג טרָאװ סָאד רעּבָא זיא דוטַארעטיל רערעטלע

 ױזַא זיא ,(א טקנוּפ ,18 יז עז) שטיידכיוהיגירפ וצ שטיידכיוהלטימ ןופ עיצולָאװע רעד ךרוד ןעגנַאג

 ױזַא א (זױמ ,ורה) ןג 8 ט 8 ןרָאװעג זיא תג 48 ןפ ,88 ט 8 ןרָאװעג זיא 0 8 ןופ יװ

 ןרָאװעג 0968?ט/ א 11860+ רעטרעװדמערפ עטרעגריּבעגנײא יד ןופ ךױא זיא ױזַא ,רעטיײװ

 טרָאװ צטייווצ סָאד .(ג?9 218 ט 01 ןענעײל וצ) ראיוטרק ןוא (4808006 ןענעײל וצ) ראיוטנ

 ַא יא טנײה ךָאנ ןעמ טגָאז ם 810 ט 6 ! ;ןרָאװעג ןדנואושרַאפ ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ זיא

 שזַא שידי ןטדערעג םעד ןיא ָאזלַא ןּבָאה רימ .זדָאל ןיא רעגײטש ַא ,שידיי ןשילױּפ ןופ לייט -

 ןשילױּפ לײט ַא ןיא וצרעד עיגָאלַאנַא סלַא (ב ,ם 81 ט1 (א :טרָאװ םעד ןופ ןעמרָאפ יירד

 .8240061 םרָאפ ענעטעזעגטלַא יד (ג 11 (;ענְלַארקוא ןיא ןא) שידיי

 .4 א 5 הרצה 242 יז עז 5
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 איד יניס גרעּב ףױא ןרטלע רזנוא ןטייצ רו טוה ךרּבתי םשה 9

 ;ןרעה םיטש ןייז טנמינ ךא טנאק ,ןּבעג הרות --

 .ןדרע איד וצ זלא ליפ זע ,טכראפ השורג ןטאה לארשי לֹּכ

 :טכענק רעירטיג שטאג ,השמ ?ןטפור לארשי לּכ

 .טכערּפש טאג רעה רזנוא זאוו ,זנוא גאז

 ,ןמא

 ;ןּבײרש םיאיבנ רזנוא זאוו דיירפ איד וצ ןונ טרעה ,ןּבעל יתוּבר 6

 ןרעװ החמש רימ איו ,טקיװק רד ץרעה זאד טרעו לארשי לֹּכ

 ,ןּביירט |

 ןגעג הלא ונוא ליװ ךרּבתי םשה

 ,ןּבעל זיוא ראי רזנוא טייהטנוזיג ןיא

 ,ןמאו ןמא

  ןרעװ ראי טרדנוה ףניפ ריפ וצ ,ןרטלע רזנוא ןטייצ ראפ איוו 1

 ;ןּבעל הלא רימ

 ןנא רע טרעװ טאה ןיכארּפש ראפ טאג זנוא זאו דנאל זאד

 .ןּבעג רדיוו

 ,גטאג רזנוא ןופ טינ ןיא ןיכיילג זאד

 ,טאה ןיפאשיב דרע 'נוא למיה רעד

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 !רדילג רזנוא לא ןיא ןייז החמש השורג ןייא זאד טרעװ איו 2

 רטסעווש ,הנעק רד ןרדנא ןעד רעגייא טרעװ לארשי ץרא ןיא |

 ;רדירּב ךא 'גוא

 ,ןגאז וצ טינ ןרדנא ןופ רנייא שייוו טרדנוציה

 ןגאט ןצרוק ןיא טלמז רו ןרעוו רימ זיּב

 .ןמאו ןמאו ןמא

 ,ןהעשיג רעמ טרעװ אד זאוו ןּבירשיג םיאיבנ רזנוא ןּבאה ךא 3

 רימ ןרעװ זד ,ןאט רדנואוו השורג ךא טרעו ךרּבתי םשה

  ,ןהעז דלּב

 ,ןוטיג תמקנ איז ןא ךרּבתי םשה טוה םירצמ ןיא

 . ןאל גידיל ןטלאוו זנוא איז ?יא

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ,ג טקנופ 220 יז עו (

 ןכײלג ןײק ָאטיג זיא טָאג רעזדנוא וצ :טשּפ
 (ןטכצע גייא :עשיטקעלצגיד סָאד ילגפ) רעדייא -- י פא
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 דע ליװ ךרּבתי םשה ,איירפ דלאּב זנוא איז ןירעװ ןיזאל 4

 ;ןיּבאה

 איז ,ןאל גידיל טינ ךא ןרטלע רזנוא ןיטלאוו םירצמ איד

 ,ןבארג 'נוא ןיקה ןיטסומ

 ,רעה רשורג ןייא טאג רזנוא זיא איו

 ,רעמ ןפיט ןיא ןקניוט רו איז טכאמ

 ,ןנאו ןמאו ןמא

 ,םירצמ ןופ ךלמ ןעד ןאט הארסה טאג ?סיל :ןיטשרע ןופ 5

 וֿפםיילה הזיּב ןיּבה טרעװ רע רדא ןאל גידיל לארשי טלאז רע

 ,רעװע ראג ץרעה ןייז םיא טכאמ טאג

 .רעמ ןּבײרש םיא ןופ ךייא ליוו ךיא

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 הרזנוא איז איו ,טכענק ןייז לא 'נוא הערּפ טעט ןיטכארט 6

 --- ןיגאלּפ ןיטלאוו רדירּב

 זוּכמ ןהעצ טימ ,טײצ הזיּב ןיא רדיוו ןיא ּבאג טאג

 .ןיגאלשיג |

 :ו ,ןיג איוז לא שע לאז םיעשר איד לא

 .ןיטש ןזיּב וצ זנוא ףיוא איד

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ךױה ךלמ רזנוא ןופ רעמ ןּביירש טרדנוציה ךייא ךיא ליוװ שז

 --- ,ןיראביג

 ,ןיגאט 'נוא ראי הכנעמ ליפ ,טראוויג גנאל רימ ןיּבה ןיא ףיוא

 ;דנל גילייה זאד ןיא ןיגנערּב וצ זנוא

 !טנה טכער הנייז טימ ףלעה טאג

 .ןמאו ןמאו ןמא

 ןּבירשיג ונוא ןיבאה איד ,ןייז לארשי ץרא ןיא איד םידוהי 5

 ןידנל הריא זיוא

 :ןידנה ראפ ןייז םידוהי ואו לא רּביא רעדירּב רזנוא וצ

 ,טײריּב וצ ץנג זיא איבנה והילא

 !דיירו השורג ןייא יז ןּביירט איו

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 .לּכיםדוק ,ּבײהנָא םוצ -- |טש רע ןופ 1

 .ןזָאלעג טָאה ;טקעפרעּפמיא -- סיל 3

 .קנערק -- יל ח *
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 ,ןהעזיג ֹוצ ןיּבה איד ,דנל ןריא ןיא :םיסקוד ינוא םירס 9

 :ןהעשיג ןייז םסינ רפ יִתֹּבש ךלמ ןירזנוא זאוו

 ,ןאמ רמורו רד ךיז טלעטש ראייפ שורג ןייא ןיא

 ,ןאטיג ןידאש ןייק ראג םיא טוה זאד

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 רדנואוו איד רעמ ןיא דנז זא קלאפ ןיפאל וצ ןייז ?ןמוק 0

 ,ןהעזיג ֹוצ

 ;ןהעשיג ןייז םסינ זאוו יבצ יתּבש ךלמ ןירזנוא טימ

 ; ןיילק ינוא שורג ןאירשג ןיּבאה

 וְייַז חישמ שיוויג זומ ןדח

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ;ןהעוג טינ ןּבעל רזנוא ןּבאה רימ :ןא ןאיירש וצ לא ןּבוה איז 1

 שע ןיא טאג ןופ ;ןיז גיטכאמ טיג שגעמ ןײק ןאק זאד

 ,ןהעשיג |

 :טכאמ רשורג טימ לא ןאירש איז

 =!טכארג זיא ןּבאלג ןדוי רעדח

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ןא ךלמ רזנוא דנל איד לא ןזיוא טראד ןמאק ןפאל ֹוצ 2

 ;ןרעג ןהעז וצ

 איז ןטעט ?יא ,ןאטיג רדנואו יכלוז טה טאג םיא לי

 : ןרע םיא

 ,ןאמ !רטכעלש ןייק ןייז שומ זאדח

 ?"ןאטיג רדנואו יכלוז טה טאג םיא לײװ

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 לא ןיא לא רּביא טאג ןירזנוא איז ןיטעט ןיּבול 8

 ;ןידנל איד

 !ןידנה ראפ רעמ רנייק זיא טאג ןדוי ןעד רּביאפ :?ןאירש איז

 ןּבײרש וצ טגורג םוש ןייק ָאטיג עקַאט זיא סע .4 1 + 'טַאל ןופ ,טשריפ -- ט קו ד *

 םעד ףױא ןעניפעג ןָאק ןעמ םגה ,ה"רג ַא שוריפב ןיױש זיא ,"סוּכוד , ןוא *סּכוד , טרָאװ סָאד

 .רעדליּברָאֿפ עשירָארעטיל ןיירג

 | | .ה טקנוּפ 230 יז ילגפ

 ,גנוטּפױהַאּב יד ןקרַאטשרַאפ וצ ףױא והלב ָאד ,דימּת :טשפ רעטשרע *

 .רעכעלטגייועג ,רעטושפ +

 .ןעירשעג ןּבָאה יז ןטקעפרעּפמיא -- ןעירש *
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 ,טעּביג ריא גיסיילפ ןאוט םידוהי ןעוו

 ,"טרעגיּב ץרה ריא זאוו ןיּבאה איז

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ןייפ ךייא טמענ ,ןיימ רדירב הּביל ,רּבלעז ןונ ךייא טנאמ 4
 ;ןיצרה וצ | |

 ;ןיצרמש השורג ןדיײל רימ ,רעװש :גיטכעמ זנוא זיא תולג זאד
 ,ןיואל תולג ןעד זױא דלאּב זנוא לאז טאג

 ,ןיזאלּב רפוש הילא ןירעה ןילאז רימ

 | ,ןמאו ןמאו ןמא

 תורצ ןייק ןא ןלעװ רימ ,ןיימ רדירּב ןּביל ריא ,רעה טמוק 8

 ;ןיקנעדיג
 איד זנוא ןרעװ איז ,טכענק רזנוא ןייז ןלעװ ןקריט איד

 - ,ןיקנעווש רזעלג |

 ,ןקניוו ןרדנא ןעד ףיוא רנייא ןירעװ רימ

 ,ןקנירט שנייא יבצ יתּבש ךלמ טייהדנוזיג ןיא

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ;הרֹוּת ןינרעל ?טראיינ ,ןאט טינ רימ ןירעװ הכאלמ ןייק 6

 ,הרומ ןייק ןּבאה ןירעװ רימ ,ראג ילא ןטיהּב זנוא טעװ טאג

 טאג רזנוא זאד ,הנעקיּב ןירעוװ ליפ

 ,טוה ןפאשיּב דרע 'גוא למיה

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ,2ןיסאמ רד זיוא ןלש טימ טייקכלצרה לטייא 'נוא ךיירפ 7

 ,ןיסאניג רימ ןיּבאה ןירטלע הדזנוא ןופ תוכז ןעד

 / ,טייק םוצכראפ טימ טאג טּבול

 ,טייצ הכלעז ןייא ןיּבעג זנוא טאה רע לייוו

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ןופ טזיל רד טרעװ ריא !טײל הקנרק ,המרא ,ךייא טריר 6

 ;ןיצרמש הראייא

 ,ןיצרה ןיצנג טימ 'נוא דיירפ רשורג טימ טאג טּבױל

 ןיא לָאמלײט טנײה ךָאנ יװ ,ךעלײרג ,קרַאטש ,רעײז טשּפ ןטימ ָאד -- קיט כעמ }

 .ךַארּפשסקלָאפ רעשישטייד רעד

 עיצַאניּבמָאק רעד ןיא זױלּב טינ טצונעג ךַארּפש רערעטלע רעד ןיא טרעװ טרעייג *

 רָאנ ,טציא ןרירװַאטסער גלָאפרע טימ טװורּפעג סָאד טָאה ןעמ יװ ',,.טרעײנ .,,רָאנ טינא

 ,זולּב ,רָאנ :טשּפ ןטימ ללכּצ

 ,סָאמ רעד רעּבײא -- ןסָאמ רעד סייא)
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 ,טייקימרב רד רילופ זיא טאג רזנוא

 ,טאיירפ רד רע טאה לארשי רדניק הנייז

 .ןמאו ןמאו ןמא

 ,ןיגנפטנא וצ רזנוא דלּב ןמוק רימ ןירעװ םילשורי ןיִא

 זנוא טוט טײצ איד !טפאהיג רימ ןיּבאה ראי טרדנוה ליפ איוו

 .ןיגנאל ראפ |

 ,ןיבעל רד ןיזאל טאח ךרּבתי םשה זנוא לייוו

 ןיּבעג אבה ךורּב ןייא םיא רימ ןילעוו

 ,ןמאו ןמאו ןמא |

 זנוא אוד לייוו ,רעז ןּבױל ךיד ןילעװ רימ ,טאג ראיירטיג 6

 -- ןּבעגיג טשאה

 .ןיִּבעל רד וצ דיירפ הכלעז-- טפוהיג גנל ראג ריד ֹוצ ןיּבאה רימ

 ,ףורטש ?הכנעמ ןטילג ןיּבה רימ

 ףאש הטיײרּפש רופ אד זא ןנוא למאז רופ

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ןירטלע רזנוא ןופ תוכז ןישורג ןעד ןיסאניג ןוג רימ ןיּבאה 1

 ,המורו איד

 !המוקיג זיִא חישמ ןד ,ראי רזנוא ןיא טּבעל רד ןּבאה רימ ןד

 ,ןיימ רדירב הּביל ,ךילירפ טייז

 ןייז רשערג טיג 1טגעק החמש איד

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 ,ןןּבעגו דנאל הטּבוליג ךיוה זאד לארשי ץרא | זנוא ליװ ךרּבתי םשה ,טײל ןּביל ריא לא , יו ףייא טשיר 2
 ,ןיּבעל ןדיירפ ןיא טראד ןלאז רימ

 סָאװ ,טרָאװטײצ םענופ םֹרָאפ ערָאטקערַָאק ןוצ ערעטלע יד -- ןעגנַא פטנגַא }

 .טנַא :טשפ רעד .ןײגַאּב טינ טרָאװ םעד ןָא ךז ןענעק רימ ּבױא ,ךוא זדנוא ײּב ןטליג זומ

 ערעזדנוא סָאװ ,"ןעגנַאפּפמע , גנודליּב יד .ןעמענוצ ,קידנעײג ןגעקטנַא םענעי ןעגנַאפ ,ןעגנַאפ

 ,עיצַאלימיסַא-ןעגנַאלק ַא ןופ טַאטלװער רעד זיא ,שטיײד ןופ טגרָאּבעגסױא ןּבָאה םיניבמ:סגנוטײצ

 רערעטלע רעד ןיא טפָא רימ ןּבָאה ?ןעגנַאפ.טנַא, םֶרָאפ יד .אקוד:ואל שידי ןיא זיא סָאװ

  ,ןליּפשײּב ןײק ןעגנערּב וצ טינ טנױל סע ןַא ,טפָא ױזַא ,רוטַארעטיל

 רערעטלע רעזדנוא ןיא טפָא זיא גנַאלקרעּביא ןטימ םרָאפ יד .עכנַאמ -- עכנעמ *

 ,ןטקעלַאיד עשישטייד ןיא ךיוא ,רוטָארעטיל

 ,טנעקעג טלָאװ ;װיטקנוינָאק -- טנע ק 5

 .ךז ןַײז ןיכמ -- ךיזו ןטסירוצ

 ,ןייטש ָאד ףרַאד סע ןַא ,רָאלק טולָאסּבַא זיא סע רעּבָא ןטסקעט ןיא טלעפ ןּבעג טרָאװ סָאד *
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 ,ןשיּב ןדיירפ טימ :טשול רזנוא רימ ןירעװ טראד

 ,ןסילפ גינוה 'נוא ךלימ טרעװ זנוא ווצ

 ,ןמאו ןמאו ןמא = |

 ,ןועניג ןכאמ טאג טרעװ טייל הקנרק ,המאל ,הדנילּב םידוהי 74
 ,ןיזעוויג הנייז קנרק איד טייל איד לא ןיפלעה טרעוו טאג

 ,ןייז ךילירפ ןרעװ ןיצראה ?הטּפירטּב
 .ןיילא גיטכאמ אודסיּב זאד

 ,ןמאו ןמאו ןמא |

 רּבירש ןעד ךייא ליװ ךיא ,וצ ךימ טרעה ,ןּבעל םייתוּבר 4

 :הנעק וצ ןּבעג

 ,הנענ ךיז רע טוט אוז ןייא ,גארּפ ןופ קסיוט בקעי טסייה רע

 :טכמיג ןיש ראג רע טאה דיל זד

 .טכארטיג זיוא המיתח ןייז ךאנ 'נוא ,תיּב ףלא ןד טשרע

 .ןמאו ןמאו ןמא -

 ?ןטיירּב ןצ לואוו ףייא טוט ,ןיימ רדירּב ןּביל ריא ,וצ טרעה 5
 ,ןטייציּב רכילטיא ןמוק םילשורי ךאנ דלּב רימ וד

 ,ראי ןזיד ןיא ןהעשיג טרעװ זאד

 ,ראוו ןירעװ לאז זע ,ןמא

 ,ןמאו ןמאו ןמא

 קיש ךרּבתי םשה ,דנע ןייא טאה דיל זד

 ,דנעהיּב ןיינא לארשי ץרא ןיא שגנוא

 שידיי ןקיטנײה ןיא זיא (0048864 ד"הנ) *ןסיב, טרָאװטײצ סָאד ןטסול -- טשול 2 ןוא }

 רעטשרע רעד .שטײד ןיא טנײה סָאװ ,טשּפ םעד טינ סע טָאה ךַארּפש רערעכלע רעד ןיא ןוא ,ָאטינ

 .ליפעג םענעגײא םעד טקנוּפ סע טָאה רעקידניז םוצ עג נב וא ,"ןכַאמ ץנַאג, זיא ןופרעד טשּפ

 ןלײה :טשפ ַא ךױ טלקיװטנַא ןפרצד .ןוקיּת ַא ןעניפעג ,ןייז ןקתמ עשידי סָאד יװ טלַאהניא

 זיא סָאװ ,86146 1:484 9 688 6 ם גנודנעװ ַא ךיוא ןוא (טשרָאד ,רעגנוה) ןּביירטרַאפ

 .ַאֹּב ,ןליטש :טּבילַאּב רעײז ןעװעג ,עטעג זיּב ךָאנ וא ,ךַארּפש רעשישטיײד רערעטלע רעד ןיא

 נָא ךז רימ ןלעװ טרָאד --- ןסיּב ןוײרפ טימ טסול רעזדנוא רימ ןלעוװו טרָאד :ָאזלַא ,ןקידירפ

 | ,עטּכירטַאב ? ,ןַײז וצ רעהעג'ס יװ ןעיירפ
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 ןעגנוטייצ יד ןענייז ,ןדיי זדנוא ייּב ךיוא ױזַא ןוא ,רעקלעפ עלַא יב

 ר ןוא ,העידיש טײטַאּב ?גבוטייצ/ ,עשידָאירעּפ ןייק טיי ןעוװעג ּבײהנָא םוצ

 .ג"סייגעטנייה סָאװ עגעגייא סָאד טניימעג תליחּת טָאה חגנוטייצ

 עקיטגײה ערעזדנוא וצ ןכילגעג ןעוועג סע טסייה ןענייז ןעגנוטייצ יד

 ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןעניז ײז ;רעטעלב.גָאטנייא

 עמעט יד יא לָאמַא ,שינעעשעג ןטמיטשַאּכ ַא ּבילוצ רושָארּב ַא

 שידײ ַא רעגײטש ַא ןּבָאה ףימ . :גנוריסַאּפ עשיטילַאּפ עקיטכיוװ ַא ןעוועג

 יװ םעד ןגעװ ,טַאלּב ןקיטניה ַא ןיא קינַארכ יװ טעמּכ ,עזָארּפ ןיא לכיפ

 ,עטכישעג ַא סָאד ןיא לָאמַא ;1088 ןיא ןיװ טרעגעלַאּב ןּגָאה ןקרעט יד

 םעד ןיא ןענַאטשעג גנוטײצ רענַאקירעמַא רעקיטנײה ַא ןיא טלָאװ טָאװ

 יִװ ֹוצ ןענעכערוצ ןעמ ןעק רעדיל עשירָאטסיה ערעזדנוא ךיוא ,"ווירב לטניבש

 | יעסערּפ רעשידָאירעּפ רעד ןופ רעײגרָאפ

 ןלעטשרָאפ טציא ךיא לעװ ףןעלכיב עקיסעמסגנוטייצ עכלעזַא ייווצ

 ;ןמיס רעדנװַאּב ַא טױל ןבילקעגסױא טיג ײז ּבָאה ךיא .רעגעײל ןרַאפ

 ,טַארַאּפַאײרימרָאפניא םעד ןופ דליּב ַא ןבעג ֹוצ םעד ןיא רָאנ רימ טייג'ס

 ןכַאז עדיב .הביבס רעשידײ רעד ןיא ה"י ןט17 ןיא טעּברַאעג טָאה סָאװ

 :ךיוא יז ןענייז ןטלעז רעייז ןוא ,טלַאהניא רעייז טול שיטסירעטקַארַאכ ןעגייז

 :ס 'ז ,(1745 סַאדרעטסמַא עּבַאגסױא עטשרע) 1700 טרופנעריד ,לארשי תיראש 1

 אד טָאה 'נוא םודוהי איד וצ טקישג ןײלג רֶע טאה .יגורטעפ וצ םאק בירב רעד אד ינוא ,8

 מ"דפפ עּבַאגסױא עטשרע) 1744 יטסמַא ,המלש תלהק ."ןזעװג חמשמ גנוטײצ יטוג יד טימ

 ,"ןגערפ טיג ךױא גנוטײצ יאײג ךאנ, ןעמ לָאז תּבש םוא ;סגנ 2

 ןיא רימ ןעגיפעג ױזַא ."גנוטײצ-ַײנ, ןסײהעג הליחתכל טָאה גנוטיי צ רעזדנוא ךיוא

 *,,,טגײלעג גניטיַאציַאג איד ןיא ,,,ןײללַא ךעד טָאה רעּבַארש לאומש *ר, :?עלעקרעס , סרעגנלטשז

 +יא טימ ןאש ט'שרד רהיא זַא ךָאד רהיא טנַײמ, 410 'מוג ,1809 "רשבמ לוק, ןיא וליפַא הא

 | *,,,ב1וטײציײב ער



 ה"י ןט17 ןופ ןטכירַאּב ייווצ 234

 ןרַאלּפמעזקע ןייק ןופרעד רעמ ָאטינ ןענייז ץעגרע ןיא זַא ,ארבס ַא זיא סע
 | | ,דרָאפסקָא ןיא קיטש עקיצנייא יד ץוחַא

2 

 ַא .ץערָאק ןיא חור ַא ןופ השעמ ַא !זיא לכיּב עטשרע סָאד
 עסיורג טימ סָאד ןיא טקורדעג .סיירג יד לטרַאקטסָאּפ ַא יו ,עלעכיּב ןיילק
 סָאד זיא טנַאסערעטניא יװ רָאנ .קיצניװ ןַארַאפ ןיא טסקעט זַא ױזַא ,תויתוא
 | !לסיּב

 ,טנכער ןעמ רָאנ ,ןזיװעגנָא טינ יא קורד ןופ טרָא ןייק ןוא רָאי ןייק
 סָאד ,טרעדנוהרָאי ןטעצעּביז טפלעה רעטייווצ רעד ןופ טמַאטש לכיּב סָאד זַא
 רעדָא גָארּפ ןיא טע זיא טקורדעג ןוא ,270--250 רָאי ַא טלַא זיא סע טסייה
 רעּבָא ,ןעמַארג ןיאי ךעלטייז 92 עצנַאג יד ןענייז ןבירשעגנָא .עקָארק ןיא
 .עייל יד רַאפ טרידנעמָאקער לכיּב סָאד טרעװ ּבײהנָא םו ,עטכעלש רעייז ןיא
 ,גחסונ ַאזַא ןיא רענ

 ,ןגָאט ןרעזדנוא ןיא ןעשעג רָאװ השעמ סָאדח
 ,ןגָאז וצ ןופרעד סייוו טלעװ עצנַאג יד סָאד

 ,ןסיוו ךייא סָאד זָאל ןוא

 ,טיסנ ןוא רעדנואוו עכלעז ןעשעג טינ זיא גָאט ןייז לַא סָאד
  טרעװ רע ןעד ,ןפיוק השעמ סָאד שטנעמ רעכעלטיא געמ םורד

 ,ןגָאז וצ םישודיח ליפ ןסיוו
 ;ןגָאט ערעזדנוא ןיא ןפָאלרַאפ זיא ָאד סָאװ
 דנַאל ןקילײה ןיא ןעמוק וצ ןייז הכװ רימ ןלעװ םעד ךרור

 ,ןײרַא |

 ,יױמָא ןגָאז רימ ןלעװ ףיורעד

 טּבײה ,רָאפנײרַא םעד ךָאנ דלַאּב ,טייז רעטשרע רעד ףיוא ףכיּת ןוא
 עינלעטָאק ןיא ,ןעמַארג ןימ ןּבלעז סעד ןיא ןּבירשעג ,אפוג עטכישעג יד ןָא ךיז
 ,(עינרעּבוג רענילָאװ  ,זיירק רערימָאטישז ,עניַארקוא ףיוא לטעטש ןיילק ַא)
 טָאה סָאװ ,ןפורעג םיא ןעמ טָאה הילא יר ידײ רעמורפ א טגיואוועג טָאה
 ריא ןיא זיא ,לדנימ ןעמָאנ ןטימ רעטכָאט ענײפ ַא טעװעדָאהעגסױא
 טַאהעג טָאה יז .ױזַא יו טסואװעג טינ טָאה רענײק ,קוּביד ַא ןיירַא
 טימ ןלעטשקעװַא ,ןצרַאה םייּב ןּפוצ יז טגעלפ רע .ןגָאטיײװ עסיורג םיא ןופ
 טָאה ייברעד ןוא ,ןטלַאה טרָאפ ךיז טגעלפ לדיילק סָאד ןוא ריױּפַאק סיפ יד
 םָעד טימ ןרָאפעג ויא ןעמ .םלוע םעד ןופ טכַאמעג קזוח הּפצוח טימ רע
 ,.יויאאייומיסאוננָאֿפ

 סעקס
 5460 סץמ, 004. :ענַאיעלדָאּב רעד ןיא רעמונ ,3029 ילדָאּב 'טַאק }
 ,ךיא ריזינרעדָאמ גיילסוא םעד *
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 *טע ;ןפלעה טנעקעג טינ ןּבָאה יז רעגָא ,םירױטקָאד ןוא תופשכמ וצ לדיימ

 טעװ ,ןעמעק טינ רָאה יד ריא לָאז ןעמ ,הצע ןַא ןּבעגעג רָאג ןּבָאה עכעל

 טָאה ,הנשה:שאר וצ טנעָאנ ןעמוקעג זיא סע זַא .קוּביד םעד ןטַאשרַאּפ סָאד

 שמש רעד ןעדח ,קיציא 'ר שמש ןקיטרָאד ןכָאנ :קולירּפ ןייק טקישעג ןעמ

 ."הללק ןוא םרח טימ תור םעד ףױא ןכולפ וצ ןועוועג לגוסמ זיא קיציא יּבר

 רעד ןופ רעמיצ םעד ןיא ןײרַא ןדיי ןינט ַא טימ ,ןעמוקעג ןיא קיציא יר

 םידש ןופ יצ היא רע רעװ ןגָאז לָאז רע ,חור ןפױא ןעװעג רזוג ןוא הלותּב

 עג ,ןטעּבעג רעײז ךיז טָאה חור רעד ,המשג עניירמוא ןַא רעדָא םיקיזמ ןוא

 עקידניז ַא זיא רע זַא ,טגָאזעגסױא ףעלדנע ןוא תומרח יד רעּביא טנייוו

 רעקולירּפ רעד טָאה םיא ןּבײרטסױרַא רעּבָא ,בקעי םיא טפור ןעמ ןוא המשנ

 .טנעקעג טינ שמש

 ףיוא טנייוועג טָאה ןידיתיּבײבַא רעד .שטיװָאלװַאּפ ןייק קעװַא ןעמ זיא

 ןוא ךיז טָאה ןיד:תיּב רעצנַאג רעד ןוא ,הלותב רעד ןופ ןייּפ רעסיורג רעד

 טָא ןּברק ןײז טקינײּפעג טָאה סָאװ ,חור םעד ןּבײרטוצסױרַא ןעמונעגרעט

 עלַא ןכערּבעצ ןלעװ ריא טלָאװ רע ךיילג ,קירוצ ףיוא ןגיוּבעג יז רע טָאה

 רע טָאה טָא ,"לארשי עמשפ לוק ןכיוה ַא טימ ןעירשעג טָאה יז ןוא ,רענייּב

 ןטסואװַאּב םעד ךָאנ טקישעג טָאה ןעמ .חומ ןיא ןוא ּפָאק ןיא ןגָאלשעג יז

 עכלעז וצ ןועוועג לגוסמ ןיא רע ןעד ,?אלסימערּפ ק"קל םשילעּב םהרבא 'רא

 + םעד טּפמעדעג :געװ םעיינ ַא ףיֹוא ןּבױהעגנָא ןוא ןעמוקעג זיא רע ."םינינע'

 רעניײז טָאה ומש המי חור רעדח רעּבָא .טימרעוו רעטיּב ןוא לּבעװש טימ החֹור

 ,םייהַא קעװַא םש.לעּב רעד זיא ,"ןּבירטעג טעּפשעג סָאד

 ןױש ךיז ןּבָאה טרָאד .ּנװָאטרַאּבול ןייק הלותב יד טכַארּבעג ןעמ טָאה

 עג קוּביד םעד טָאה ןעמ .טעּברַא רעד וצ ןעמונעג תומש=שלעב עכצלטע

 םעד ןעגנולשעגנייא רָאנ טָאה העּבָא רע ,ןכַאז ענעדיישרַאפ טימ טּפמעד

 ןעמונעג היא רע טָאה ָאד .ףיד סהלותּב רעד ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןוא ףמַאד

 טָאה .טרעקרַאפ ךיוא ריא רע טָאה חומ םעד ןוא ,סופ ןופ ןייּב םעד ןכערּב

 :ןעז טרעהעגפיוא ןצנַאגניא טָאה יז לייװ ,טָאג וצ ןעיירש ֹוצ ןּבױהעגנָא יז

 עכלעזַא ןָאטעג טָאה עשר רעד סָאװ ,קידלוש ךיא ןיּב סָאװ ,םלוע לש ונֹוּבר

 ענעי טימ חור םעד ןרעװשַאּב ןעמונעג ןײלַא יז טָאה ךָאנרעד !תוריבע עסיורג

 לָאז רע ,טָאג ןטעּבעג ןוא ,תומשילעּב יד ןופ טרעהעג טָאה יז סָאװ ,תומרח |

 טָאה (חֹור רעד טסײה סָאד) עשר רעד .הדקע רעד ןופ תוכז ןיא ןזיילרעד יז

 ןעמונעג ןוא ּפָאק ןיא לדיימ םוצ ןיײרַא רע זיא ,דײר עלַא יד טרעהעגוצ

 ןף"ײה עריא לַא הרורא האמט רעד ןופ ןדייל וצ ביוחמ ןעד ךיא ןיּבח :ןעיירש

 יעיגלעטָאק ופ טײװ טינ זירק רעװעשטידרַאּב ,קולירּפ.ײנ אמתסמ }

 ?עיצילַאגיחרזמ ןיא (לשיסכעשפ) עלסימערעפ ןייז סָאד לָאז ?

 ,"רַאבויל , לטעטש סָאד טסיײה טנייה 3
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 ,רָאה ריא ןקילפוצסיוא ןּבָאהעגנָא טָאה ןוא ,דייל עסָארג ןוטנָא ריא ליוװ ךיא

 ."רָאג ןוא ץנַאג ףוג ריא ןכערּבעצ ןלעװ טָאה ןוא

 םימ 1 ןופ בקעי ' ןיד.תיּביּבַא ןסיורג םעד טכַארּבעג ןעמ טָאה םעדניא

 ךיז טָאה ןוא ןקָארשרעד קרַאטש חור רעד ךיז טָאה םיא רַאפ ,געילָאּפָאר

 יז ,טָאג ןּבױל ןעמונעג הלותּב יד טָאה ;ךיד ןיא הלותב רעד ייּב ןטלַאהַאּב

 לש ונוּברח :טגָאזעג ךָאנרעד ןוא "ארונו םֹויָא רידַאז ץנַאג ןעגנוזעגסיוא טָאה

 ןופ ןרָאט יד ןוא ,ןסָאלשעגוצ ןייז ןןרעױטְו ןרָאט יד לַא רָאװרַאפ ,םלוע

 חור טעד ןּבירטעגסױרַא טַאהעג דלַאּב ןיוש טָאה בקעי 'ר ."ןפָא ןעגייז ןרערט

 ,הפרש ַא ןבױהעגנָא װָאטרַאּבול ןיא םיצולּפ ךיז טָאה -- ,תועגשה ענייז טימ

 ,ןפָאלעגרעדנַאנופ אתורבח עצנַאג יד ךיז זיא "!טנערּב סעז ןעיײרשעג יד ףיוא

 רעד/ ויא ,ןדיײל טינ לָאז ּבוטש ןייז וַא ,טַאהעג ארומ טָאה רערעדעי לייוו

 ןרָאװעג לטּב זיא ,ּפָאק ןיא לדיימ םוצ ןעגנורּפשעגנײרַא קירוצ "טוידהה החור

 ,הלועּפ עצנַאג יד

 ַא ןרָאװעג זיא סע :סרעגרע סעּפע ךָאנ ןפָארטעג רעּבָא ךיז טָאה סע |

 ןגָאלק ?רש םוצ ןײג ןרָאװ םילרע יד ןעדװ .הליהק רעד ףױא ?וּבלּב

 טָאה ,"טָאטש יד ןדנוצעגנַא טָאה חור רעד סָאד ןגָאז יז ןעד .הלותּב רעד ףיוא

 ףּכיּת יז ןעמ לָאז ,הלותּב יד ןקַאּפ טעװ ןעמ ּביוא זַא ,ןעוװעג רזוג ץירּפ רעד

 ןואח ;לָאמ ןטייווצ ַא ןרעװ טקידעשעג טינ לָאז לטעטש סָאד ידּכ ,ןענערּברַאפ

 להק טָאה ,"הרזג יד ןייז ךיוא לָאז ןועוועג עיּבשמ ןּבָאה ןיא יד טייל יד ןָא

 וִצ עקנַארק יד טָאטש ןופ ןרטּפוצסױרַא רעכיג סָאװ יװַא יװ ןרעלק טזומעג

 יד ןכוז וצ ןעמוקעג זיא ןעמ זַא ןואח .(רערעװשַאּב) ?םיעיּבשמח יד טימ ןעמַאז

 ק"קל הלותּב יד קעװַא טקישעג להק סָאד טָאה ָאד ,ץירּפ םעד ןופ הלֹותּב

 ,"יץערָאק

 ,טָאק ךורּב 'ר ,ןַאמ רעקיטכרָאפסטָאג רעסױרג ַא טניואװעג סָאה ָאד

 רעגײטש רעד יװ ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ ןוא ּבוטש ןיא ןיײרַא זיא רע ןעוו

 ?עגרעּביא דלַאּב חוו רעד ךױ טָאה ,"!ךורּב 'ר ,ָאּבה ךורּבק :ןדיי ייּב זיא

 / סָאד ןיא ףעיירש ןעמונעג ןוא ּפָאק ןיא הלותּב רעד וצ ןײרַא ןיא רע .ןקָארש

 ָאט !םלוע ףוס ןרעדנַא ןזיּב םלוע ףוס ןופ טײג םש ןייז סָאװ ךורּב 'ר רעד

 ןעמ ,טרעװ זיא רע לײװ ,טנַאה רעטכער רעד ןופ רימ ייּב ןצעז ךיז רע לָאז

 ךורב 'ר טָאה .חסּפ גָאט רעטשרע רעד ןעוועג זיא 'ס .דֹובּכ ןּבעגּפָא םיא לָאז

 .רעד רע לָאז ָאט ,לוש ןיא קעװַא טציא זומ רע זא ,חור םעד טרעפטנעעג |

 ןוא טגָאזעגוצ טָאה חור רעד ןלדיײמ סָאד ןקינײּפ טיג בוטײםוי דובּכל לייוו

 לָאנ ןטייװצ ַא ןטרַאװ ןסייהעג ךורּב 'ר םיא טָאה ךָאנרעד .טרָאװ ןטלַאהעג

 ,רַאּבויק ןופ רעטעמָאליק 80 ײב ן"תײלוּפירמ , ןבירשעג ןיא טסקעט ןיא 1

 | .לטעטש ךוכ ץירפ םוצ :

 /  .רַאּביל ןוכ רעטעמָאליק 79 ײּב ,עינרעּבוג דענילָאװ ןיא ךיוא *
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 ריד ליו ךיאח :טרעפטנעעג רעדיװ טָאה חור רעד ןוא ,הדועס רעד ךָאנ זי
 ,"ןייז ןליו ןצ

 .סױא חור רעד םיא טָאה ,םיא וצ ןעמוקעג רעטעּפש זיא ךורּב 'ר ןעו
 :ַעג טָאה רע ןעװ .בקעי עקַאט טסײה רע .עטכישעג עצנַאג ןייז טלייצרעד
 .רעה ערעיײז טיס םיא ןוא הלבח-יכאלמ יד ןעמוקעג ןענײז ,ןּברַאטש טפרַאד
 ,עגנײרַא טינ םונהיג ןיא וליפַא םיא טָאה ןעמ ,המשנ יד ןסירעגסֹורַא  רענ
 א טנוה ַא זַא ּבלַאהװ ,קױמ ַא וצ ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןעמ רָאנ ,ןזָאל
 ,ןגיּפשעגסױא ןוא ןעגנו שעגנייא ,טקינײפעג םיא טָאה רענעי ,"המהּב ַא זַא ּבלַאה
 טָאה רעגייטש-לימ ןשיװצ .לָאמ רָאּפ ַא ךָאנ םיקיומ ןוא םידש עכעלטע ױזַא ןוא
 .עג ץנַאג רעדיוו םיא ןעמ טָאה רעטעּפש ,המשנ ןייז ןוא ףוג ןייז ןּבירעצ םיא ןעמי
 ךיז רע טָאה ;המהּב רעגייר ַא ןיא ךָאנרעד ,ריזח ַא ןיא ןיײרַא זיא המשנ ןייז ןוא ,טכַאמ;
 תרעװ טזײלעגסױא רע טעװ טחוש םעד ןופ הכרב רעד ךרוד זַא ,טיירפרעד ןיוש
 ,עג לרע ןַא ךרוד זיא האירּב יד סָאד ,ןעוועג םרוג לזמ ןייּב ןיימ טָאה טשרעװ
 שיא תשא ריא טימ ןיּב ךיא סָאװח ,יורפ רענעסַאלעגסיױא רעד טימ טנגעגַאּב ךיז רע טָאה ָאד ןוא ,רעלעק ַא ןיא ןרָאװעג ןענורטנַא רע זיא טרָאד ןופ ."ןרָאװעג ןגָאלש
 .יײז .חור ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ךיוא זיא יז ;ןּבעל םעגיימ יב ןרָאװעג
 ךָאד טָאה השיא ןַא ,שירַאנ טכַאמעג סָאד טָאה שיא:תשא יד רעּבָא .עדייב ידי ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ייז ןּבָאה ,ןדיומ ייווצ רעלעק ןיא ןייג וצ ןעמוקעג ןעג
 ןוא ,רעדילג עלַא ןוא ןרעדָא לַא ןיא רעירפ ןײרַא ,טקרַאטשעג ךיז טָאה רע ןוא ;ןברָאטשעג דלַאּב ריא יב דױמ יד זיא ,רָאה עגנַאל ןוא לכש ןצרוק'
 עלַא ןָאטעגּפָא ןּבעל ןייז רַאפ טָאה רע ,ןײגסױרַא טינ רעמ רע טעװ טציא
 .ַארעג טָאה רע :טנידרַאפ רע סָאה הװצמ ןייא רַאב ,טלעװ רעד ןיא תוריבע
 | .רוהט ףוג ַא ןיא ןײרַא רע זיא רעּבירעד ;םינלוג ןופ ןדיי טעוועט

 ןָאטעג ןעמ טָאה ,סױױרַא טינ טײג רע זַא ,ןעזעג טָאה אתורבח יד ןעוו
 םעד ןיא ,קעד ַא טלעטשעגנײרַא ןטימגיא ,סָאּפ עסיורג א ןעמונעג 1 וזַא
 ןוא ךערײװ ונייהד תרוטק ַאװ טכַאמעג ןטנוא ןופ ןוא רעכעל טכַאמעג קעד
 טָאה ןעמ ןוא ,ג=קנַאד ןייז רעּביאח ןײגוצנײרַא ןעגנואווצעג םיא טָאה ךורב 9 רַאב  ,ןייּבעג ריא ןכערּבעצ הלותב רעד טעװ רע זַא ,טעשַארטסעג .,,סַאֿפ ןיא ןיגנײרַא טלָאװעג טיג רעירפ סָאװ חור רעד ."טימרעוו רעטיּב ןוא לּבעוװש
 ןוא טנעה יד ייּב ןטײװצ םעד טלַאה רעגייא יװ ףיילג ,רימ וצ טסוט וד סָאװ לשמ ַא :ןעיײרש ןעמונעג חור רעד טָאה .סַאפ ןיא טצעזעגנײרַא הלותּב יד
 ןוא ,סָאפ ןיא ןײגנײרַא ךימ טסיײה וד ;ךיוא וטסוט יוזַא ;טגָאלש רעטירד ַא
 זיא ,רעװש וצ ןרָאװעג םיא ויא ּפםעדעג םעד ןופ ךיור רעד ןעוו ,ןייגגײרַא; טוומעג ןוא טַאהעג טיג הרירב ןייק רעּבָא טָאה רע .ןייז םירחמ ךימ ןלעװ יז

 ,ןליוו ןייז ןגעק *

 .ן7 עטכישעג-רוטַארעטיל עשידיי
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 טימ טרעכױרעג םיא ןעמ טָאה ּפָאק ןיא הלותב רעד וצ ןפָאלעגפױרַא רע

 ןייק טינ טָאה רע זַא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו .זָאנ סהלותב רעד רעטנוא לעּבעוװש

 /  טקינײּפעג ױזַא ןוא ּפָארַא ןוא ףױרַא ןפױל ןעמונעג רע טָאה ,החונמ

 יא העש ףניפ יװ רעמ ןגעלעג זיא ןוא טשלחעג טָאה יז זַא ,הלותּב יד

 ,גתושלח

 םינמחר טייז ריא זַא ,ןעמ טגָאז טסיזמוא : ןעיירש ןעמונעג טָאה חור רעד

 טגײלעגקעװַא הלותּב יד טָאה ןעמ !םירוכַאו םיעשר טייז ריא ,םינמחר ינּב

 עיּבשמ ,סרעיײז ןָאטעג ןגעוװטסעדנופ ןּבָאה רערעװשַאּב יד רָאנ ,טעב ןפיוא

 =עג לָאמַאטימ הלותב יד טָאה ,"טײג סע יװ ,הטישה ךרדּבז ,רעטייוו ןעוועג

 סױא טעז דע ,טעּב ןפיוא טציז רע ,רימ ןופ סױרַא זיא רע : דיירפ טימ טגָאז

 .םירחמ רעקרַאטש ךָאנ ןעמונעג ןגָאה ייז ,לירג טסײה ןעמ סָאװ גילפ ַא זַא

 .קירוצ ןײרַא ןיא---רפוש ןזָאלּבעג ,ןייז

 'לוש רעד ןיא ןויצל ָאבו ירשַא ןשיווצ שארּבש ןלוש ןיא קעװַא זיא ןעמ

 "עג תורפוש ןּביז ןוא ;ורוּת רפס ןּביז טימ ןזעװעג םירחמ םיא רימ ןּבָאה

 =עג טָאה חור רעד .?ןשָאלעגסױא טכיל יד ןעמ סטָאה לָאמ עלַא ןוא ,ןוָאלּב

 .המיא עסיורג ַא ןלַאפעג םיא ףיוא זיא ,ןענייװו רעדניק עגיילק יד יװ ,טרעה

 ,"הארתה ךרדּבװ ןגָאזנָא םיא לָאז רע ,שמש םעד חור םוצ טקישעגוצ טָאה ןעמ

 עלַא ןיא ןטלישרַאפ זַא םיא ןעמ טעװ ,ןײגסױרַא טינ טעװ רע ּביוא זַא

 לָאז רעסעּב ;ןמָא ןרעפטנע רעדניק עניילק יד ןלעו םוטעמוא ןוא ,תוליהק

 ןיא ןעמוק לָאז רע זַא ,ןלעוּפסױא ךורב יּבר טעװ ,ןטוג טימ ןײגסױרַא רע

 ןרעג טלָאװ רע זַא ,ןענייװ וצ ןּבױהעגנָא חור רעד טָאה ,ןײרַא החונמ ןייז

 .סָאװ ,םיא רעּביא הנוממ ַא ןַארַאפ ;טינ ןעק רע רַאג ,ןײגוצסױרַא ןעוועג

 ןשיװצ טשרָאפעג ןוא טכוזעג רימ ןּבָאה ָאדװ ,"אהודח טסײה רע ;טינ טזָאל

 דלַאּביװ ,"אהוטינ טסייה רע סָאד ,ןרָאװעג רָאװעג ןּבָאה רימ ָאד ןיִּב ,תומש

 'םעד ןעוועג עיּבשמ ןוא דלעפ ןיא קעװַא רערעװשַאּב יד ןופ הֹּתיּכ ןייא זיא ,ױזַא

 יחור םעד ןעװעג עיּבשמ לוש ןיא טָאה עטײװצ יד ןוא ,חור ןרעּביא הנוממ

 ןוא תואמר ַא טרעלקעגוצ רע טָאה ,ךַאװש רָאג ןרָאװעג ןיוש זיא קוּביד רעד

 ,טכַאנ יד ור וצ ךימ טזָאל ,רעטציא ּפָא ךימ טזָאל :אתורבח רעד וצ טגָאזעג

 ּשעג טינ ןּבָאה ייז .סױרַא ךיא יג ןעיירק ןעמענ ןלעוװ רעניה יד רָאנ יװ ןוא

 ;ײּברעד ןעװעג טינ זיא ןײלַא ךורּב יּבר ,ןּבײלג םיא ןעק ןעמ יצ ,טסואוו

 טרעטַאמרַאפ ןוא ,רעטרעװ יד טרזחעגרעּביא לָאמַאכָאנ טָאה חור רעד רעּבָא

 ןּבָאה ,(גָאטשרענָאד ַא ןעוועג זיא'ס) תינעּת ןגנַאל םעד ןופ ןעוװעג ייז ןענייז

 ןופ רע טָאה יופרעדניא ןגרָאמ ףױא .קעװַא ןענײז ןוא טּבײלגעג יז

 רע גיה יד ןעװ ןײגסױרַא לעװ ךיא זַא טגָאזעג ּבָאה ךיא : טכַאמעג קזוח יז

 !ןָאה רעד רָאג טָאה טיירקעג ןוא ,ןעיירק ןלעװ

 ,?טרעהיג ףױא םוא תועש ףניפ זא תושלח ןיא ראוו 'נוא , }
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 ,רעטָאפ סהלותּב רעד ןסייהעג חור רעד רעּבָא טָאה !טכַאנ וצ גָאטיירפ

 זַא ,ףּכיתעיקּת ןבעגעג םיא טָאה ךורב 'ר ,ןכורּב 'ר ךָאנ ןפיול ףֹּכיּת לָאז רע
 ,סופ ןכרוד סױרַא טייהרעליטש זור רעד ןיא ,המשג ןייז רַאפ ןטעּב טעװ רע
 ,ןײלַא הלותב עקידעּפָאלש יד טינ ןוא טײלזױה יד טינ ,רענייק זַא ױזַא
 רעד :טָאטש ןיא החמש עסױורג ַא ןרָאװעג זיא ןגרָאמ ףיוא ,טריּפשעג טיג טָאה
 ,הרות=רפס ַא ּבוטש ןיִא הלותב רעד וצ טכַארּבעג ןעמ טָאה !סױרַא זיא חור
 רעד וצ טיג ,בזוּכ רעד ךיא ןואפ ,ןלַאה ןפיוא תומש היא ןעגנַאהעגפיוא
 סָאד ,ןײלַא ריא ייּב ןציז ןבילּבעג ןיּב ,לכיּב םעד ןופ רעסַאפרַאֿפ רעמינָאנַא
 טָאה ךורּב "בר ,"ןײנגײרַא ריא וצ ןרעקסוא רעדיװ טינ ךיז לָאז הור רעד
 הכוז ןֹוא גתוכז ןייז ןסיגעג עלַא ןלָאז רימ ,ןַאמ ַא הלותב רעד ןבעגעג ךיוא
 ,ןײרַא דנַאל ןקילייה ןיא ןטייצ סחישמ ןיא ןעמוק וצ ןייז
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 :עג יֹוזַא ןבעגעגרעּביא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןרעפטנערַאפ ךיז ךיא ףרַאד יצ

 לייװ ,טינ זַא ,ןכער ךיא ?עטכישעג "רעכעלרעדיוש רעד ןופ טלַאהניא םעד יֹונ
 .ןעגנולצַאּב ענעדײשרַאפ ןיא ןרעה ךס ַא זנוא טזָאל יז

 עג טרעװ ָאד זַא ,לפייוצ םוש ןייק ןייז טיג ךיז טכוד ןעק סגטשרע

 .עקאט זיא סע זַא ,ןגָאז וצ טינ ןיימ ךיא ,גנוריסַאּפ עכעלקריוו ַא ַא טרעדליש

 טָאה טָאק ךורב יִּבר רעטמירעג רעד ןוא לדיימ םעד ןיא קוּביד ַא ןטעזעג
 ןעמ סָאװ ,לדיימ קנַאױק אזַא ןעװעג זיא סע זַא רעּבָא ,ןּבירטעגסױרַא םיא

 ןיא ןופ ,ןטייוװע ןיא לטעטש ןייא ןופ ןטַאנָאמ עגנַאל טּפעלשעגמוא יז טָאה
 םעד ןיא) קנַארק ןעוװעג רָאי עכעלטע זיא יז יװ םעדכָאנ ןטייװצ םוצ םשאלעּב
 גנַאג רעצנַאג רעד .רעכ רימ ייּב זיא סָאד-- ,(רָאי ףניפ זַא ,טייטש לכיב
 ןעװ ,טיגרָאג ךיז ןרעדנואוו רימ זַא ,ךעלריטַאג ֹוזַא ןיא גנורעדליש רעד ןֹופ

 :עגײב ןיא לכיּב םעד ןופ רעבײרש רעד זַא ,ףוס םֹוצ ריואוועג ןרעו רימ

 ,גנוריסַאּפ רעצנַאג רעד ייּב ןעוו

 ןעניפעג גנולייצרעד רעד ןיא ןענעק טעװ טסילַאיצעּפס ַא רעטַאיכיסּפ ַא

 ענעגײא טימ ןוהרּפ רעּבָא רימָאל ,טפַאשנסיװ ןייז רַאפ לַאיױעטַאמ ךס ַא

 רָאלק ןַאד ודנוא ןלעװ ןכַאז ךס ַא .ליױנק םעד ןרעטנַאלּפעדנַאגופ תֹוחֹוּכ

 | .ןרעוו

 רימ ?ןרָאװעג קנַארק ןזיא לדיימ סָאד סָאװ הּביִס יד ןעוועג זיא סָאװ
 רעדײא רעירפ טייצ רעצרוק ַא טימ ןּברָאטשעג ןיא רעטסעװש ריא זַא ,ןרעה
 רעטסעװש רעד ןופ טוט רעד .ןזיװַאּב לָאמ ןטשרע םעד ךיז טָאה חור רעד
 ןיא רימ ןרעה רעטײװ .קורדנייא ןרעװש ַא ריא ףיוא טכַאמעג סיוועג טָאה

 ןיא למוטשסגיױק םעד ןופ טײיצ רעד ןיאז ךַאז יד זיא ןעשעג זַא ,טרָא ןייא

 ,"טכג וצ גאטיירפ , 2
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 =עג זיא סָאד גירק ַא רַאפ סָאװ ,ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא סע ."ןלױּפ ןיילק

 ןייז סָאד ןלָאו ןעמוקעגרָאפ זיא ךַאז יד ןרָאי עכלעוו ןיא טסייה סָאד ,ןעוו

 ךיוא המוהמ:סגירק יד טָאה לַאפנדעי רָאנ ;(;תומחלמ סיקצינלעמכ ןיא ןעוועג

 .,עקילַאפ יד ןעמוקַאּב קיטנעק טָאה יז .רעקנַארק רעד ור ןּבעגוצ טנעקעג טינ

 עקילַאּפ יד זַא ,טסואוועג ןגיוו יד ןיא רעדניק ןּבָאה טיצ רענעי ןיא ןוא

 ,ןטסירק ןוא ןדיי טּבײלגעג ןּבָאה יװַא .קוּביז ַא ןופ ךיז טמענ (עיסּפעליּפע)

 יד יװ דָאיּפע רעד ָאד זיא שיטסירעטקַארַאכ רעיײז ;עקירעדינ ןוא עכיוה

 ןסײהעג טָאה ץירּפ רעד ןוא ץירּפ םוצ ךיז ןגָאלקַאּב ןעגנַאגעג ןעגייז םילרע

 ןיא טלפייװצעג טינ ךױא טָאה ןײלַא עקנַארק יד ,לדיימ סָאד ןענערּברַאפ

 סגדי ןמורפ ַא ןעװעג זיא יז לייוו ןוא ,קוביד ַא טימ םוא טייג יז זַא ,םעד

 ןופ טייצ רעד ןיא יז טָאה ,ןעוועג טינ עטצראה.םע ןייק יז זיא ,רעטכָאט ַא

 .וקוּביד םעד ןופ ןעמָאנ ןיא רעטרעוװַײהרוּת טדערעג טשרמולּכ ןלַאפנָא יד

 טָאג זַא ,ןטעּבעג ןוא תוליפּת טגָאזעג ןוא הרוּת טדערעג ךיז ןופ ןײלַא ךָאנרעד

 ,ןזיילסיוא יז לָאז

 ךיד ןיא ּפָאק ריא ןופ טפיול חור רעד יֹוזַא יו ,םעד ןופ גנוּבײרשַאּב יד

 ּפָאק ןטימ רױּפַאק יז טלעטש ןוא רָאה יד היא טסײר רע יזַא יװ ,ןײרַא

 ףרַא יד רָאנ טינ ,סעיסלואװנַאק עריא ןופ דליב ןעיונעג ַא זדנוא טיג ,ּפָארַא

 ןעוו .חור רעד יז טקינײּפ סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ןײלַא יז ךיוא רָאנ ,עקימ

 :יורעג םעד ץוח ךָאנ ןוא לּבעוװש ןופ ןפמַאד טימ טלגנירעגמורַא יז טָאה ןעמ

 טָאה יז סָאװ ,טיג רעדנואוו ןייק זיא ,זָאנ רעד רעטנוא לּבעװש ריא טרעכ

 יד .ןטלַאהסױא טנעקעג טינ ךיוא סָאד טלָאװ שטנעמ רעטנוזעג ןייק ;טשלחעג

 .ןשלח טכַאמעג יז חור רעד טָאה סָאד זַא ,טּבײלגעג רעּבָא ןּבָאה עקימורַא

 סיזַאּב ןשיגָאלָאטַאּפ ןלעיצעּפס ַא טַאהעג עטכישעג יד ךָאנ טָאה רשפא

 ײניא ךיז טָאה ןכורּב ּבר סָאװ ,דוס רעד םעד ןיא טקעטש רשפא ןוא ,ךיוא

 ןיא רענייק תעשּב ,סטכַאנ וצ גָאטיײרפ דָארג חֹור םעד ןּבײרטוצסױרַא ןּבעגעג

 ,סיװעג סָאד ויא ךעלגימ ;ןפָא ןעזָאל רימָאל עגַארפ יד .ייברעד ןעוועג טינ

 ַא .םיתפומפלעב עקידרעטעּפש ףס ַא ןופ קיטקַארּפ רעד ןופ ןסייוו רימ יװ

 .גנולייצרעד רעד ןופ טרעו ןשירָאטסיה םעד ןעגעװ ךָאנ רעטרעװ רָאּפ

 טָאה ,הרובג ןיז ןויװַאּב טָאה טָאק ךורב ואװ ,ץערָאק לטעטש סָאד

 רעּבָא .םידיסח ייּב עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טרעדנוהרָאי ןט19 ןוא ןט18 ןיא

 טיג טלַאה ױזַא ןוא -- טרעדנוהרָאי ןעט 17 ןופ טמַאטש לעכיּב רעזנֹוא בוא

 =עשעג טימ ןוט וצ ָאד רימ ןּבָאה ןַאד -- רעדיינשנייטש יו רערענעלק ןייק

 גנֹוגעװַאּב עשידיסח ןייק ךָאנ זיא סע ןעװ ,ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ןשינע

 רימ ןעמוק ָאד ןוא .בוט םש לעּב לארשי 'ר רַאפ ךָאנ וליפַא ,ןעועג טינ

 רעד רעכלעװ ןיא ,הביבס עצנַאג יד עלעכיּב ןיילק רעזנוא ןופ ןענעקרעד ֹוצ

 :רומ ןיא ,עילָאדָאּפ ןיא ,ןילָאװ ןיא .ןענַאטשעגפױא רעטעּפש זיא םוידיסח

 ןעו ןוא ,רעגנעהנָא ליּפ רעיײז ןענופעג גנוגעוװַאּב:יבצ:יתּבש יד טָאה עיצילַאג

 ןיא ןטסלַאיצעּפס ,רעגנעהנָא ענייז ןבילבעג ןענייז ,ןלַאפעג ןיא יבצ.יתּבש
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 ,תוחור ןוא םידש טימ ךיז ןפַאש ,ףושיּכ ןוס ןיא ?שתהלּבק רעשיטקַארּפש
 רעד ,לארשי 'ר בוטיםשפלעב רעד .רעטייוו "װַא ןוא םיקוּביד ןּבײרטסױרַא
 :לָאב יד ןופ רענײא ּבײהנָא םוצ ןעװעג ךיוא יא ,תודיסח ןופ רעדנירג
 ןוא ןטיײקיעפ עסיורג ענייז ּבילוצ טקורעגסױרַא סיװעג ךיז טָאה רע ,תומש
 ןיא רע סָאװ ,לַאפוצ ןײק טיג ןיא סע רעּבָא ;ךייה רעשילַארָאמ ןייז ּבילוצ
 ןיא טקנוטעגנײא ןעװעג זיא סָאװ ,טנגעג םענעי ןופ דָארג ןסקַאװעגסױרַא
 רעטעּפש ךי ןבָאה רעגלָאפכָאנ ענײז ןוא ,ןבױלגײתוחור ןוא םידש םעד
 .ךַאפ ןקיבלעז םעד ןיא טריזילַאיצעּפס רעדיוו

 עגנוי ענייז ןיא זַא ,ןבעגעגרעּביא רימ טָאה עשרַאװ ןיא שטיװָארעזיל ,מ 'ה
 רָאג ;עטכישעג עכעלנע ץנַאג ַא ןלייצרעד טרעהעג רַאּפיל ןיא רע טָאה ןרָאי
 .ײל יד וצ רעבירעד ךיז ךיא דגעװ .טסואועג טיג רעמ רע טָאה םיטרּפ ןייק
 ,ןרעװ ריואוועג רעדָא ןענָאמרעד ןוורּפ ךיז ןלָאז ייז ,תומוקמ ענעי ןופ רענע
 ויא סָאד .ןרָאװעג טליצרעד זיא רעדָא טלײצרעד טרעװ ךַאז יד ױזַא יװ
 ,(רוטלוקמוא רעדָא) רוטלוק רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד רַאפ טנַאסערעטניא
 בר רעזדנוא ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד טרעהעג לָאמַא רעצעמע טָאה יצ
 עקידרעטע9פ0 יד ןופ רעצעמע םיא ןופ ּפָא לָאמַא טיג טמַאטש יצ !טָאק ךורּב
 "רעד רערעזדנוא יװ טקַאפ רעכעלנע ןַא רשפא זיא רעדָא ?םייּבר עשידיסח
 | ןרפס ןשידיסח ןקידרעטעּפש ַא ןיא טלייצ

 םעד ןופ טכַארּבעג ךיוא יקס:נַא טָאה "קובידח ןײז רַאפ ףָאטש םעד
 סיװעג רע טָאה עילָאטָארימ ןעמָאנ םעד ןוא ,עגלַארקוא ןופ לקניװ ןקיּבלעז
 / ,טנגעג םעד ןיא ןּבירשרַאפ טָאה רע סָאװ ןעגנולייצרעד יד ןופ ןעמונעג
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 רעדנַא ןַא ןופ רָאג זיא ןּבײרשַאב ָאד ייג ךיא סָאװ לכיּב עטייווצ סָאד
 ףס ַא רעּבָא ,טײצ רעבלעז רעד ןיא ךרעּב טקורדעג זיא סע .רעטקַארַאכ
 :ױעטסמַא ןיא 1678 רָאי ןיא סױרַא זיא סע .רערעּבױז ןוא רעכעלטייד ,רענעש
 גָארט ןיא יװ רעסעּב ךס ַא ןקורד ןופ הכאלמ יד טנעקעג טָאה ןעמ ואו ,םַאד
 .חרומ ףיוא רעטייוו ךָאנ רעדָא

 ןוא ,גנוריסַאּפ רעשיטקַאפ ַא טימ ןוט ֹוצ סיװעג רימ ןּבָאה ָאד ךיוא
 .ףעמ ,טנַאקַאּב טוג ץנַאג ךָאנ טנייה ךיוא ןדנוא זיא סָאװ טקַאפ ןימ ַאזַא טימ
 רערעדנַא ןַא לסיּב ַא ןעװעג זיא ,ןעז טעװ ריא יװ ,גגַאגסױא רעד סָאװ טינ
 בײװ ןייז ןוָאלעג טָאה סָאװ ,ןדיי ַא ןופ עטכישעג יד זיא סע .טנייה רעדייא
 ןייז טקורדעגּפָא ןעמ טלָאװ ,עקירעמַא ןיא טּבעלעג טלָאװ רע ןעוו ;הנוגע ןַא
 | ,רעגעמ ענעדנואװשרַאפ ןופ עירעלַאג רעד ןיא דליּב

 ,ג"ןעשעג זיא גרוּבמַאה וצ סָאװ דיל יינ ןייש ַאז :ךיז טפור לכיּב סָאד

 ,3680 ילדָאּב יטַאָק }
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 שאד טלאמ ןייא ןוגינּבז ןעגניז דיל סָאד ןעק ןעמ זַא ,ןזיװעגנָא זיא סע ןוא

 ,ג"םאקיּב טשול ךיא

 ;טריזינרעדָאמ גיילסיוא) ױזַא ךיז טנעייל ּבײהנָא רעד

 ,טייל עּביל ריא ,וצ רימ טרעה

 ,טייצ רעזיד וצ ןפָאלרַאפ טָאה ךיז סָאװ

 :עשעג זיא גרוּבמַאה וצ סָאװ

 ,ןאמ רעזייּב א ןלױּפ סיֹוא ןעמוקעג זיא סע

 ,ןָאטעג םיער םישעמ ליפ רָאג טָאה ָאד רעד

 .ןעזוצ ןענעק רעגנעל טינ טָאג טָאה סָאד

 טָאה ןוא גרוּבמַאה ןייק ןלױּפ ןופ ןעמוקעג ןיא ומש חמי הנוי א רענייא

 עטשרע יד ."ןעכדיירפק ןסייהעג טָאה סָאװ ,יורפ עטייװצ ַא ןעמונעג ָאד ךיז

 ןענַאװ זיב ,ןקע עלַא ןיא ןַאמ םעד טכװעגמורַא גנַאל טָאה ןלױּפ ןופ יורפ

 רע ואו טלייצרעד ריא ןּבָאה ,"טייצ עלַא ןרעדנַאװמורַא ױזַא יד ,טייל יד;

 ךיז יז טָאה דײל סיורג רַאפ .ױרּפ רעדנַא ןַא ןעמונעג טָאה רע זַא ןוא זיִא

 סָאד טעװ יז ןַא ,ןסָאלשַאּב טָאה יז רָאנ ,ןסירעגסיוא ּפָאק ןופ רָאה יד ריש

 טַאהעג טָאה יז ואוו ,םַאדרעטסמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא יז .ןעקנעש טינ םיא

 ןייק ריא טימ ןרָאפ לָאז רע ,םיִא ייּב ןטעּבעגנייא ךיז טָאה ןוא ,רעדורּב ַא

 ,גרוּבמַאה

 דניק סּביל ןיימ ,רעדורּב רעּביל ןיימ םורד

 ,דניװשעג גרוּבמַאה ךָאנ רימ טימ ךיצ

 .ןעמוק ?טוידה ןעד ייב טכעמ ךיא טָאד

 ןענייז יז .רעטניװ רעטרַאה ַא ןעוועג זיא סע .קעװַא עדייּב ןענייז יז

 לייוו ,טלעטשעגּפָא טינ ךיז ןּבָאה ייז רָאנ ,געוו ןיא ןרָאװעג ןריורפרַאפ דלַאּב

 רעיז ןגעװ ןרעװ ריואוועג טעװ ןַאמ:הרבח רעד זַא ,טַאהעג ארומ ןּבָאה יז

 ,ןֿפױלטנַא רעטעוו ,ןעמוק

 *עג טקיטשרעד טינ ריש רע זיא ,רעגָאװש םעד ןעזרעד טָאה הנוי ןעוו

 :ןּבעגעג גָאז ַא םיא רע טָאה ןגעוװטסעדנופ רָאנ ,ארומ רַאפ ןרָאװ

 !רעמ עיינ סעּפע ךָאד רימ טגָאז ?רעה ריא טמוק ואוו ייא ,םכילע םולש

 ןוסײנ סעּפע ךיז טרעה סָאװ ;סע ריא טמוק ןענַאװ ןופ ,םכילע םולשו

 רימ :רעגָאװש רעד טרעפטנעעג טָאה ,סיינ עסיורג ןַארַאפ ןענייזיס ,,ָא--

 עטייוצ ַא ןעמענ וצ וטסמוק ױזַא יװ .דמערפ רעד ןיא ריד ןגעוו טרעהעג ןּבָאה

 "ןַאמ ןעגנוי ןענײא ןעיירפ וצ / םַאקעּב טסול ךיא ַאד לַאמנײא, :דיל עשטייד סָאד 1

 .רַאפ (ה"א 60 יז עז) ךילַאװ קױײא סע טָאה רעירפ רָאי 72 טימ ;ןדיי ייּב טּבילַאּב ןעװעג זיא

 | ,טפעה ןייז ןיא טנכײצ

 .שטנעמ רעטסָארּפ --- טוידה 2



 208 גױוּבמַאה ןיא ןַאמ רעיירטעגמוא רֶשֹד

 טימ ןָאטעג וטסָאה סָאװ ןוא ןיורפ ענעסַאלעגסױא ןַא ךָאנ וצרעד ןוא ּבייוו

 ?ריא טימ ןדער וצ טרעװ טיג טסיּב וד סָאװ רעטסעווש ןיימ

 טינ ןיּב ךיא ,בוּכו רקש זיא'סח :ןעיירש וצ ןּבױהעגנָא "אמט? רעד טָאה

 "!החּפשמ ריא רעדָא טינ יז ןעק ךיא !ןַאמ ריא

 ןייז טנקיילרַאפ רע סָאװ .,ןידיתיּב וצ ןפורעג םיא טָאה רעגָאװש רעד

 :ךיז ןצײר יורפ רעטשרע רעד וצ ןעמוקעג ךָאנ ןיא ןעכדיירפ .יורפ עטשרע

 טָאג ןעקנַאד ךָאנ טעװ יז ,ןגױא יד ןיא ןעזנָא טיג יז טעװ רעלעה ןייק זַא

 ,טג ַא ןעמוקַאּב טעװ יז ּביֹוא

 עכלעװ ,ןרעװ רָאלק טעװ סע רעדייא זַא ,טנקסּפעג טָאה ןיד-תיּב סָאד

 יַאֹּב ןצעזַאּב לַאפנדעי הנוי ךיז לָאז ,טג ןּבעג ןומ רע ןעיורפ עדייּב יד ןופ

 רעטיײװ ךיז טריפעג ןוא קידנסיװ טינ טכַאמעג ךיז טָאה רע רעּבָא .רעדנוז

 ,רעירפ יװ טינש ןקיּבלעז ןפיוא

 ,טַאהעג טינ געװסױא רעדנַא ןייק רָאג ןיוש טָאה יורפ עטשרע יד זַא

 טרעהעגסיוא ןעמ טָאה טרָאד ,שהצעפ רעשיטַאטש רעד ֹוצ קעװַא יז זיא

 סָאװ ץלַא זַא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה סע לייוו ןוא ,השקּב ריא ךעלדניירפ

 ײלֲאּפ רעד ֹוצ ?לירב ַא ןבעגעגטימ ריא ןעמ טָאה ,תמא זיא טדער יז

 ,שרעריטעקשומח ריפ ןּבעגעג "רעריציפָאװ רעד ריא טָאה טרָאד .ךַאװ רעשַיייצ

 ײיײז ײז ןעגנַאגעגטימ ךיוא ןיא רעגָאװש רעד .,ןַאמיהרבח םעד ןקַאּפ ןלָאז יז

 ןיא זיא הנוי רָאנ ,םוטעמוא טכוזעג ,גנוניואוו סנעכדיירפ ןיא ןעמוקעג ןענ

 רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה ,ןײגקעװַא טלָאװעג ןיֹוש טָאה ךַאװ יד ,ןעוועג טינ ץעגרע

 ױטלַאהַאּב ןטרָאד רע זיא רשפא ,ןעמיוק ןיא ךוז ַא ןּבעג ןעמ לָאז : רעגָאװש

 ןעװעג זיא רע .?ןטרָאד ןופ םיא טּפעלשעגסױרַא ןוא ןָאטעג קוק ַא ןעמ טָאה

 *עג רע טָאה ,ןּפעלש ןעמונעג םיא ןּבָאה יז ןעװ ןוא ,ןקָארשעגנָא קרַאטש

 ,ךימ טוָאל :ןָאטעג ײרשעג ַא רע טָאה ,ןּפעק ףכיּת םיא טעװ ןעמ זַא ,טניימ

 !ךייא טימ ןייג ןײלַא לעװ ךיא

 ןוא ,טלַאק טוג ןעװעג זיא טרָאד ,הסיפּת ןיא טצעזעגנייא םיא טָאה ןעמ

 :עגפיוא דָארג ןיא ןעכדיירפ ,ליפ סקירעּביא טינ ןּבעגעג ךיוא ןעמ טָאה ןסע

 גערפ :טגָאזעג םיא ןוא ןסע ןַאמ םעד טכַארּבעג טָאה יז ,טעּפמיק ןופ ןענַאטש

 זיא ןעכדיירפ .טג ַא ריא ןּבעג וצ טיירג ךָאד טסיּב וד ,ליװ יז סָאװ ריא ייּב

 רעּבָא ,ןלעוּפ סעּפע טרָאד טעװ יז זַא ,טניימעג ,"הצעא רעד וצ ןעגנַאגעג ךיוא

 עכלעװ ,ןשטנעמ יורפ רעטשרע רעד וצ טקישעגרעטנוא ןעמ טָאה .טסיזמוא

 :יֹוזַא טהנעטעגנייא ריא טימ ןּבָאה

 עז ,קורדסױא םענעגײא םעד הימ ןעניפעג ץניװ תליגמ ןיא ףױא ,טַאר.טָאטש םוצ 1

 .:163 " ןעלּפַאטש

 ."ןיכבירב ןייא,

 ."ןיטש ןגירד ןמה רב אז ןדנופיג אד, 3
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 ,פטסקנעדעג וד סָאװ ,וד !ךיז

 ;טסגנערּב תויח סָאד םוא לארשיײרב ַא וצ סָאד

 .ןעגנַאהעג רָאג רעדָא טּפעקעג רשפא טרעװ רע

 ןדערנייא טזָאלעג עטנלזג עשידיי יד ךיז טָאה

 ןיה הסיפּת יד יב עשר םעד ֹוצ גניג יורפ עטוג יד
 ,ןיז םעד ןיא ןעניפעג טכייל ךימ טסטכעמ וד : םיא וצ ךָארּפש ןוא
 ;חמקנ עטּפיה ַא ןוט ריד ןָא טלָאװ ךיא

 ;ןץרעה שידיי ַא םשה-ךורּב ּבָאה ךיא רעּבָא

 ,ץרעמש עסָארג ןיא טכארּבעג טסָאה ךיילג ךימ וד ןעוו

 .המשנ ןיימ רעּבָא קנעדאּב ךיא

 עג טינ ךימ טלָאװ ענעסַאלעגסױא יד ןעװ :טרעפטנעעג ריא רע טָאה
 ףיא :ןוטּפָא ריא לעװ ךיא רעּבָא ,ןעמוקעג טינ תורצ עלַא יד וצ טלָאװ ,ןעמונ
 ךעמענ לעװ ןוא ,טינ ךימ ןעק ןעמ ואװ ,דנַאל ןטײװ ַא ןיא קעװַא לעװ
 ,יורפ עטירד ַא

 ןוא טַארטָאטש ןופ ןרַאה יד וצ קעֹװַא ,עשילוּפ יד ,עטשרע יד זיא
 בוא :טרעפטנעעג יז ןּבָאה ,ןּבעל סָאד ןעקנעש ןַאמ ריא לָאז ןעמ ,ןטעּבעג
 טָאטש ןופ ןבײרטסױרַא םיא טעװ ןעמ רָאנ ,ןגלָאפ ריד רימ ןלעװ טסטעּב וד
 ,םינּבר יד וצ קעװַא ךיג ףיוא ףיול רעּבָא ;רענעסַאלעגסױא רעד טימ ןעמַאזוצ
 ,טג ַא ריד רַאפ ןגירקסורַא רעירפ ןלָאז יז

 =ךיירפ טימ רע ןוא ,טג ןּבעג טזומעג טָאה הנוי :ןעשעג עקַאט זיא ױזַא
 ,פגרוּבמַאה ןופ ןרָאװעג ןּביױטעגסױרַא ןענייז ןעכ

 ,ןיג עשר ןכילטיא םינייא שע לאז וזא 1 |

 ןיטש טזאל יורפ יטשרע ינייז רעד

 :ןימענ ירדנא ןייא ךיז טוט ינוא

 ,טרוא םינייק ןא ןיּביילּב טינ ןאק רעד
 | | טראד 'נוא איה ןיראל ראפ זיא רע

 .ןימעש ןיטייל ראפ ךיוא 'נוא טאג ראפ קלח ןייז ךיז ןומ נוא

 םעד טָאה ןעמ ןעו ,למוט רעסיורג ַא גרוּבמַאה ןיא ןעװעג זיא סע
 סע טָאה םלוע לּכ ;גרֹוּבמַאה ןופ טגָאיעגסױרַא ןעכדײרפ טימ הנוי טוידה
 ןעזעג

 ,ןאױד המקנ ישורג ןייא טאהעג ןיּבאה !נֹוא 33 |

 ןאמ ךילרע רדיא ןייא טניראוויג אייז םורד
 | .רּבייוו אייווצ ןייק ךיז םענ 'נוא

 ,ןּבָאה העדּב-- ןעקנעדעג * ,עז }

 ,לַאניגירָא ןופ גיילסיוא ןטימ סעטַאטיצ יד רעטייװ *



1 = : 
 "ןטנַארוק ישיגָאטײרפ, יד ןופ לטייז א
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 ,ןיּבעל ןייז טשאקיג דלאּב הנוי טעה שע

 --ןיּבעגיג ןיא ראפ ןאמ טעה גינעפּפ אייווצ ןייק
 הירכז יִגר רבחה ןּב לאקזהי ךײא טגאז שאד

 ,ריּביירש רעד

 ערעדנַא ןײק ןטיג רימ ןסײװ ,לאקוחי רעד טָא ןעװעג זיא רע רעוו
 סא רע טגָאז עפָארטס רעטצעל רעד ןיא .טנַאקַאּב טיג ןענײז עני ןכַאז
 ןיא רָאג ,ןעגנַאגעג םיא ןיא לַארָאמ ןקיזײרּפ ןיא טינ זַא ,קיטכירפיוא ץנַאג
 : ןשָארג רָאּפ יד

 ,ןיקנעריג לואוו ךייא טנעק יתֹוּבר ןּביל ריא 4
 :ןיקנעש אוט ךיל שאד ךייא ךיא םוראוו

 .ןסירד ראפ טינ ךייא טרעוו ןיּבעג וצ רימ הנּתמ עגײלק ןייא
 ןייז הכוז ןעד היא סרעװ ךראד אד
 / ,ןייױא לארשי ץרא ןיא ןמוק וצ ךלאּב
 ,ןמאו ןמא ,ןסילפ טוט גינוה יגוא ךלימ שאד
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 =ץבּפָא ויא ןהני ןגעװ עטכישעג עקיזָאד יד יה רעטעּפש רָאי 18 טימ
 עשידָאירעּפ ַא םַאדרעטסמַא ןיא טריטסיסקע ןיוש טָאה ,1636 ןיא ,ןרָאװעג טקורד
 יא רעכלעװ ,עױטנַארֹוקח ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה יז .גנוטייצ עשידיי
 ,אפוג דנַאלָאה ןיא טפױהרעּביא ןוא ץעּפָארײא ץנַאג ןיא ןעמונעגנָא ןעװעג
 .עג זיא גנוטייצ יד .:00טע809 ריא טַאהעג ךיז טָאה טָאטש עדעי טעמּכ ואוו
 ("ןיטגרוק ישיגאטשנידא ןעמָאנ ןרעטנוא) גָאטסגיד :ךָאװ ַא לָאמ ייווצ ןעגנַאג
 *ךס ,סױרג טינ ןעװעג זיא טַאלּב סָאד ,:(?ןיטנרוק ישיגָאטײרּפװ) גָאטײרּפ ןוא
 רָאג ןעוועג זיא טַאמרָאפ רעד ןוא ,רעמוג ַא ךעלטייז עקיטלַאּפשיײװצ 4 ֹוצ לּכה
 ןרעמונ טיהעגפיוא ךיז ןּבָאה סע ,רעטעמיטגעצ 9 ףיוא 5 ,רעקנישטגיילק ַא
 רעירפ ןעגנַאגעגסױרַא גנוטייצ יד זיא יצ ,1617 טסוגױא יב 1636 טסוגױא ןופ
 ,טַאהעג טינ יז טָאה עיצַארעמוג םוש ןייק ;טסואװַאּב טינ זיא רעטעּפש רעדָא
 טָאה סָאװ רעמונ ןטצעל םעד ןיא ןוא ,רעלוגער גונעג יז זיא ןעגנַאגעג םגה
 .ּפָא ךיז טלעטש ץּבַאגסױא יד זַא ,קרעמַאּב םוש ןייק ָאטיג זיא טיהעגפיוא ךיז

 :עג טָאה יז ,עיצַאמרָאפניא רעד ךעלסילשסיוא טגידעג טָאה גנוטייצ יד

 ,קיפױל ,000/824 שיזיוצנקרפ ןופ ?

 ,טנייה זיּב סױרַא ךָאנ טײג ,1029 טעדנירגעג ,810816162װ018606 00טע9804 רעד *
 ישיגאטשרנוד, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג רע טָאה ,גָאטשרענָאד רעמונ א סױרַא ןיא לָאמגײא *

 ,"ןיטנרוק

 -גָאמ רעד ןיא ךיז טניפעג (ןרעמונ 84) גנוטייצ רעד ךופ רַאלּפמעזקע רעקיצגייא רעד *
 ,(40) *ז ןּבױא עז) םַאדרעטסמַא ןיא קעטָאילּביּב.סָאניסעט
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 ענעדיישרַאפ ןופ קינָארכ עשידיי ,תועידי עשיטילַאּפ ,המחלמ ןגעוו סיינ טכַארּב

 =נעס עשיטילָאּפטינ טנייה ןפור רימ סָאװ לַאירעטַאמ םעד ןופ לסיּב ַא ,רעדנעל

 ,טייצ וצ טייצ ןופ תועדומ ךיוא ,עיצַאס

 יטקיטעּפשרַאפ קרַאטש טינ ןטײל יּבגל טָאה גנוטייצ עטשרע רעזדנוא

 *סוא עשידָאירעּפ ןיא ןייק ןעװעג טינ ץּפָארײא ץנַאג ןיא זיא החי 16 ןזיּב

 :ײצ עכעלטנכעו עטשרע יד ןײגסױרַא ןּבױהעגנָא ןיוו ןיא טָאה 1615 .עּבַאג

 עשירָאירעּפ עטשרע יד ןפַאשעג דנַאלָאה טָאה רעטעּפש רָאי רָאַּפ ַא טימ .גנוט

 "געט עטשרע יד .ךָאװ ַא לָאמ ייווצ וצ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,סעּבַאגסױא

 ןעמָאנ ןרעטנוא ,דנַאלגנע ןיא) ןײגסױרַא ןּבױהעגנָא טָאה גנוטײצ עכעל

 טקנוּפ-ּבייהנָא םעד עגונּב ,1702 ןיא יװ רעירפ טינ (םאֹווְצ 0001824

 ,ךיז ייּב ןלַאפוצּפָארַא סָאװ טינ סע טסײה רימ ןּבָאה עסערּפ רעזדנוא ןופ

 !טלַאהניא ןטימ זיא ױזַא יװ ןוא

 רעשידײ רעד ןופ ןעּבָאּבז רעד טָא ףיוא קוק ַא טנײה ןּביג רימ ןעװ

 סָאד טָאה ױזַא .ךײלגוצ תונמחר ַא ןוא שודיח ַא ןָא ודנוא טמענ ,"עסערּפ

 :ָאטסיהמוא ,רעשלַאפ ַא יא סָאד רעּבָא !טַאלּב שידיי ַא ןעזעגסיוא טלָאמעי

 ?נעלָאה ןייק טינ ןוא עשילגנע ןײק טינ ןוא עשטייד ןייק טינ .גנַאגוצ רעשיר

 ויא "עּבָאּבז רעודנוא .רעסעּב טריזינַאגרָא ןעװעג טיג ןַאד זיא גנוטייצ עשיד

 ןײק סיג הגרדמ יד ןיא רעמָאט ,טײצ רעד ןופ ךײה רעד ףױא ןענַאטשעג

 ,?ןטנַארוקװ ערעודנוא טינ ,קידלוש טייצ יד זיא ,עכיוה סקירעּביא
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 :ארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ןריזידָאירעּפ ןווורּפ רימ ןעוו

 ײװ ,"נ ןוא לטימ ,טלַא ףיוא גנולייטעצ רעכעלנע ןַא וצ ָאד רימ ןעמוק ,רוט

 רָאג .ףַארּפש רעשידײ רעד ןופ עטכישעג רעד ייּב טַאהעג סָאד ןּבָאה רימ

 ,טיג ךיז ןקעד ןכוּת רעד ןוא עיגָאלָאנָארכ יד

 ןופ רעירפ רימ ןּבָאה ךַארּפש רעד ןופ עטכישעג יד קיזנעלדנַאהַאּב

 ןיא שידיי ןעוו ,ךרעב 1500 זיִּב שידײ.טלַא ןופ הפוקת יד טמַאצענּפָא ץלַא

 ןט18 ןופ רימ ןּבָאה ךָאגרעד ןרוקמ ןשטייד םוצ טגעָאנ רעייז ןעוועג ךָאג

 .טלַאטשעגדנרג ןײז ןיא ןױש זיא'ס ןעװ ,טייצ יד ןענעכער ןעמונעג 2 החי

 םעד ןשיװצ ןּבילבעג ןיא אליממ .שיוײ עייג סָאד ,עקיטגייה סָאד ןעוועג

 טימ טנכײצַאּב ןבָאה רימ ןכלעװ ,חטש ַא טרעדנוהרָאי ן218 םעד ןוא ןט6

 געט עשירטנעצנופ יד ןּבָאה הפוקת רעטסלטימ רעקיזָאד רעד ןיא ;שידיי:לטימ

 סָאװ טקריוועג (דוקמ ןשטייד םעד ןופ ןייגוצקעװַא גנובערטש יד ה"ד) ןצנעד

 ףעװעג רבוג ךעלדנע ןוא רעקרַאטש רעטייוו

 ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ןעמעג רימ בױא סע ססייה

 םעד ט'ימ יז קידנטסעמ ,הרוש עטשרעטנוא יד ןעניפעגסױרַא ןליוו רימ

 ןקידרדסּכ ַא ףימ ןריטַאטסגָאק ,טייקידגעטשבלעז ריא ןֹופ דַארג

 ןוא ,רַאפעגײסנּבעל ַא ןיא טבעװשעג יז טָאה החי ןט18 ןיא ,ףױרַא:גרַאּב ןַאּפש

 לַאפרעדנַאנופ םעד קנַאדַא שידיי ףיוא עפָארטסַאטַאק ַא ןעמוקעג סיוועג טלָאװיס

 םעד ןופ טקנּפרעװש רעד רעּבָא ךיז טָאה -- ץוּביק ןשידיייגרעמ םעד ןופ

 ,עפָארייא.חרומ ןייק ןגָארטעגרעּבירַא טלָאמעי טַאהעג ןיוש םוטנדיי ?ןשידייװ

 ,סיוירק םעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג ךיג ךרעיפל זיא ךַארּפש עשידיי יד זַא וזַא

 גנולעטשרָאפ עשיטַאמעכס ַא טיג ,ןָא ָאד ןכייצ ךיא סָאװ ,עמורק יד

 .ה"א 11 7 ןבױא עז 3

 ,טשרָאפעגסױא גונעג טיג ךָאנ ןענייז ןטקַאפ יד יא םירָאװ ,גנוריטַאד רערעיונעג ַא ךָא = 1

 .תול ןטױל ןעמיטשַאּב טיג ללכב ךיז ןזָאל תופוקת עשירָאטסיה יא
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 ןָא ,עמעכס ַא יװ טינרעמ ךעלטנייוועג זיא'ס ;סעצָארּפ ןשירָאטסיה םעד ןגעוו

 ,טײקכעלטקניּפ רעמוקלופ ףיוא סעזנעטערּפ עקירעגיא
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 עשידייברעמ סָאד טנכײצַאּב ,1700 ךָאנ ןָא ךיז טּבײה סָאװ ,עיגיל עטריטקנוּפ יד

 ןיא ָאד ,רוטַארע טיל רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא זיא שרעדנַא

 "פא :רעטלגנעלשעג ַא געװ רעד זיא ָאד ;ףױרַאגרַאּב רעכיילג ןייק ָאטיג

 .גייטשמיוא --הדירי--.גייטש

 ךַארּפש רעד ןופ ןריוּבעג ןטימ :רעכעלמענ רעד זיא בייהנָא רעד

 עקיטכיזנַא םיוק ןיא תליחּת עדייּב ,רוטַארעטיל יד ןרױּבעג ךױא טרעװ

 ײםוא גונעג ךָאנ זיא ךַארּפש יד ןעו ,טרעדנוהרָאי ןט14 ןיא רעּבָא ,ןעפרָאפ

 =ל ַא ןָא ןױש ךיז טּבײה ,שטייד "ןכעלטסירקח םוצ טנעָאג גונעג ,ןפלָאהַאּב

 ןט16 ּבײהנָא ןיא ןוא ה"י ןט15 ןיא טכיירגרעד סָאװ ,גנולקיװטנַא עשירַארעט

 רעטריטיצער רעדָא רענעגנוזעג רעד ןופ טייצ יד ןיא'ס :טקנוּפכיוה ריא וצ

 ךיג ךיז טָאה טסנוקרעקורד יד ןעװ ,ה"י ןט16 ןטימ םורַא .עמעָאּפ רעשיּפע

 .,רעמ ץלַא טײרּפשעגסױא ךיז ןוא הכ ָא למ.קורד ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ןעמונעג

 רעד יּבגל טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא ךיז ךוב עט נעיילעג סָאד טָאה

 גָאװרעּביא יד ןָא ױזַא ןיוש טלַאה טייצ רענעי ןופ ;:עיצַאטיצער רעשינַאמליּפש

 רעכיּבנעייל ןופ טרּפ ןיא ךיוא רעּבָא ,טרָאװ םעד רעּביא טּפירש רעד ןופ

 טס ,עשירָאטסיה יד ײס .טיג גנַאל ךָאנ עױעָאּפ ענעגנוזעג יד טָאה טרעהעגפיוא םגה }

 םוצ ןענײז ,דײר וצ ןעמוק דלַאּב טעװ סע עכלעװ ןגעװ ,רעדיל *עכצלטעג, ענעפורעגױזַא יד

 יַאֹּבב לװלעװ ,רעדָארּב לרעּב ךױא .ה"י ןט18 ןיא ךָאנ וליפַא ,ןרָאװעג ןעגנוזעג לײט ןטסערױג

 יד זױלג ןענַײז ,טײצ רעזדנוא ןיא טינ ריש טּבעלעג ןּבָאה סָאװ ,װ"זַאא רעזנוצ םוקילא ,רעשזער

 .עיצידַארט רעשינַאמליּפש רעטלַא רעד ןופ םישרוי
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 ןַא ןופ םינמיס .קילעטשרעטניה ןּבילּבעג טינ טרעדנוהרָאי עט16 סָאד זיא

 ןלטרעפ ןטשרע םעד ךָאנ ,טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה גײנּפָארַא

 ןרעכעלטנעק טנַאװ רעד ןיא ןסיר יד ןרעװ ךָאנרעד ,עכַאװש ןטשרע םוצ

 ַא ןעועג ןענײז טרעדנוהרָאי עט18 עצנַאג סָאד טעמּכ ןוא 17 ןופ ףוס רעד

 ןיא ןטסקינײװ םוצ) ךַארּפשסקלַאפ יד ןעװ ,טלָאמעי דָארג--הדירי ןופ טיײצ

 :םיוא רעײנ ַא ,תועּפשה עשטייד יד ןופ טריּפיסנַאמע ךיז טָאה (עּפָארייא,חרזמ

 :ןהָאוסּפלָאװ ןוא לעכײא .ה"י ןט10 ּבײהנָא םוצ טשױע ןעמוקעגנָא זיא גייטש

 טָאה ?רעגניטע המלש ;טינ גנילירפ ןייק ךָאנ ןכַאמ סָאװ ,ןּבלַאװש יד ןענייז

 עװָאיַאמ ןענַאטשעגנָא רעדיװ ןענייז םיא ךָאנ םגה ,גנילירפ םעד טכַאמעג

 | ,טסערפ

 רעזדנוא ןופ ָאװינ רעד טָארַא ךילעמַאּפ ךיז טזָאל ה"י ןט17 ןיא ָאזלַא

 טלָאװ .ןלַאפ ַא רָאנ ,ןזַאלּפָארַא ןייק טינ סָאד ןיוש זיא ןט18 ןיא ;רוטַארעטיל

 טכודעג ךיז טָאה יֹזַא) רוטַארעטיל עשידיי יד טזָאלעגסױא טימרעד ךיז

 סָאד רימ ןטלָאװ ,(עּפָארייא;חרומ ןוא .ברעמ ןיא םיליכשמ עטשרע ערעודנוא

 םעדכָאנ ןעמוקעג ןיא סע ליװ ;ןעיצ א רע געג עד ןופ הפוקּת יד ןפורעגנָא

 .טייצ-גבָאגרעּביא ןַא ןגעװ רימ ןדער ,גייטשפיוא רעייג א

 רעיז ןיא עכלעװ ,עמעט יד ןּפעשסיוא ןגעוו טיג טייג דויטע םעד ןיא

 סנייא ןעזרַאפ טייקצרוק רעד ּבילוצ ךיא לעװ סיוועג ןוא ,לַאירעטַאמ ןיא ךייר

 טרעביא םענײמעגלַא םעדיויולב ןסיוא ןיִּב ךיא רעּבָא ;ערעדנַא סָאד רעדָא

 | | ,קילּב
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 עגפיוא דובּכ טימ טָאה טרעדנוהרָאי עט16 סָאד :ןעועג ןיוש ןּבָאה רימ

 עקידרעירפ יד ןופ ןעמוקעגנָא םיא זיא סָאװ ,השורי יד טרעכײרַאּב ןוא ןטלַאה

 שנַאגעגמוא רעטייוו ןענייז (ךוּב:םיכלמ ,ןוּבײלאומש) ןעגנַאזעג עטלַא יד ,ןטייצ

 והילא .ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענַײז (ו"זַאא עשוהי ,םיטפוש ,לאיגד) עייג ,ןעג

 סעמעָאּפ עקידרעירפ יד ךָאנ רעטייוו לּפַאטש ַא ןעוועג ןענייז ןענַאמַאר סרוחּב

 סָארּפ יד ,רעכיּבנעײל ענייר יד ,סוטרַא גיניק ןופ ,טנַארּבעדליה ןופ ,ךירטיד ןופ

 פפהרמוו העירּב השעמח יד ,ןּפוררַאפ וצ סָאװ ףיוא ךיוא ךיז ןּבָאה ,עשיַאז

 ײעגגײרַא טָאה "ךוביוקח סָאד .עלעװַאנ רעשידיי ַא ןופ הלחתה ענייש ַא זיא

 ףיטש .נ עז "טימרעד ןעמ טוט סָאװ רעדָא ךענעה 37, עמַארד סלעכײא קיציא ןגעװ }

 דבוא ןױטכײל  סגהָאזספלָאװ ןגעװ ,10 ןוא 8--/ 'מונ ,1926 װָאקרַאכ ,"טלעװ עטיױר, ןיא

 טרָאד 03--28 יז ,1923 עשרַאװ ,| *עלעדנעמ זיּב ןָאסלעדנעמ ןופ, סנעזײר ,ז ?איילעממצרפ

 ךוּב סנעזײר .ז ףױא עדנעצער ןימ ןוא (עסעיּפ רעד ןופ טסקעט רעלופ רעד טקורדעגרעגיא ךיוא

 .5 'מונ ,1928 עשרַאװ ,"טלעװרעכיּב , ןיא

 ,לטיּפַאק צטסטנעָאנ סָאד עז ?

 .182 --128 יז רפױדנַאל ,קירצ .מ 1120--118 יז ליפ"ד" ןיא ףיטש .ג עז *
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 ןופ ,ןעייג רעטייוו ,:ןפָאטש.םילשמ לָאצ עסיורג ַא םלוע ןשידיי ןשיװצ טנַארּב

 .רעביא-שמוח עכעלטע ,21842 ינסיא "תודימ רפסח סָאד ,טלַאהניא רעדנַא ןַא

 ןיא ןופיסוי רעד ,:רודיס ןופ גנוצעזרעּביא עטקורדעג עטשרע יד ,ןעגנוצעז

 טנײה עטסטלע יד ןעניײז רעמָאט ןוא .ךָאנ ןוא 4"םישנ תוצמח רעד ,שידיי

 טקורדעג פ"לגיּפשטנַארּבח ןופ ןוא "ךוּביהשעמא ןופ סעּבַאגסוא עטסואווַאּב

 ןיא ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא רעּבָא יײו ןענייז ,(לעזַאּב ןיא עדייּב) 2

 סָאד .ךיוא רעירפ טקורדעג ןיֹוש ײז טָאה ןעמ זַא ,ארבס ַא ןוא ,ה"י ןט6

 :רַאפ ןענייז סעּבַאגסױא עטשרע ענייז ןופ סָאװ ,"הניארופהניאצח רעד ענעגייא

 ,סםענייא זיּב ןרַאלּפמעזקע עלַא ןרָאװעג ןלַאפ

 ה"י עט16 סָאד סָאװ ,ץ לַא ןענעכערסיוא טינרָאג ףרַאד ןעמ רעּבָא

 ןעועג ןּבָאה רימ יװ םעדכָאנ ךיֹוא ךעלגימ טיג זיא'ס ןוא ,ןָאטעגפױא טָאה

 ףיוא ןעמוקעגמוא זיא טייצ רענעי ןופ ליפ זַא ,זןעלטיּפַאק עקידרעירפ יז ןיא

 ךונ-השעמ םוצ המדקה רעד ןיא גנודנעװ רעשימעלָאּפ ַא ןופ טנַאקַאּב זיא ךוּב סָאד ?

 010 יז ,1630 סַאדרעטסמַא ,םינשי יתפש עיסַארגָאילּביּב 'סב יתּבש ןיא ,(180 'ז ןּבױא עז)

 תויח לכל תוצילמבו םילשמב רסומ רפס אֹוהְו היתתמ 'רּב םהרבא ךוּב אוק, :טנָאמרעד טרעוו

 לשמ) ומכ אוהו :זנכשא ןושלב תוזורחב נממ אצויח רסומה איבה לשמ לכ רחאו תופועו

 ןױש טָאה ןיתּבש ךָאנ ,"|טױַאװק == 4 ן15553==)} ו"טש ,|ענָארעװ==) ןירעב סוכד :(יגומדקה

 סע ,טיג ךױו רעדינשנײטש וליפַא ,ןעזעג טינ ךוּב סָאד טָא ןפַארגָאילּביּב יד ןפ ףצגייק

 ףפ ("ךלװ}) ךילַאװ רזעילא 'רב השמ ןופ ןּבעגעגסױרַא ,"םילשמ רפס, ַא ןַארַאפ רעּבָא זיא

 ןשײהג טשנוז טרעװ זע, :המדקה רעד ןיא טייטש סע ואוו ,1637 ןיַאמ.טרופקנַארפ ןיא סמרָאװ

 סָאד טָא ,ךוּביױק ןטלַא םעד ןופ עּבַאגסױא עײנ ַא רעדָא גנוטעּברַאַאּב ַא ָאזלַא זיא'ס ;"ךוב אוק

 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא 1025 זיא ,ןטינשצלָאה ענַײש טימ טריצַאּב זיא סָאװ ,"םילשמ רפס,
 טפַאשלעזעג עצלעזיד .,ןילרעּב ןיא טפַאשלעזעג-ָאגישטנָאס רעד ךרוד קוודרעּביא ןטרילימיסקאפ ַא
 טױל) ."םילשמ רטס, ןצנַאג םעד ןונ גנוצעזרעביא עש טייד ַא ןּבעגעגסױרַא 1926 ןיא טָאה

 ,980 יז ,1803 ןילרעג ,,,6 טטס8ס1שטמפיסמ 6468 311446181168 ,רעדיינשנייטש
 *פָארּפ טגנערּב טרָאד (,ןזײװנָא-רוטַארעטיל יד ךיוא טיג רע }1004 ענָארעװ ןופ ןייז עּבַאגסױא יד ןָּגק
 .יל א םענעי ןומ לקינײא ןַא זיא "םילשמ רפס, םעד ןופ ךילַאװ השמ רעד זַא ,זײװַאב םעד 'פ
 ןּבױא לשמל עז לָאמ עכעלטע טנגענַאּב ןוש ךיז ןּבָאה רימ ןכלעװ טימ ,ךילַאוו קיז

 .(00 יז

 ןיא ץימד.לעּב ןרוטַארעטיל לסיב ַא הרעה 104 'ז טרָאד ;110--108 'ז ןעלּפַאטש עז *

 : ,2 ימונ ,1024 *טפנוקוצ

 .1544 ןויוהנעכיא ,רקי רֹּב ףסוי ןופ 2

 .1352 עיצענעװ קורד רעטשרע *

 ,} טפירשטייצ ,לקיטרַא ןטריטיצ ןױש םעד ןיא קירע .מ רפס םעד ןגעו עז 5

 רעּבָא זיא ײ) עגַאלפױא עטנַאקַאּב טנײה עטשרע יד זיא 206 יז ןַאמציײל.קרעטש טול 9

 .1620 עקָארק ןפ (ןעטשרע יד טינ רעכיז

 .הרעה 82 יז ,80 יז ,46 'ז לשמל עז ? |
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 =עטיל עשידי יד טָאה ה"י ןט16 ןופ ףוס םוצ :ןייז טינ לָאז סָאד יװ .קיביײא

 ףיא טול ייס--עּפָארײא ןיא לטעטש יא ןײטשַאּב טנַאקעג ןייפ ץנַאג רוטַאר

 טסַאל יד שטָאכ .טעטילַאװק רעשירעלטסניק ריא טױל ייס ןוא טייקיטייזליפ

 יסקלָאפ רעד ןופ סעצײלּפ יד ףיוא טקירדעג טָאה שיערּבעה ןקידסוחי םעד ןו

 גגנוטכַא ןרעדָאפ סָאװ ,קרעװ ןרָאװעג ןפַאשַאּב טרָאפ רעּבָא ןענייז ,ךַארּפע

 ַא טימ ןטָארטעגנײרַא ןעמ זיא ,ןט17 םעד ןיא ,טרעדנוהרָאי םעייג םעד ןיא

 רעטייו ןעגנַאגעג ןיא עשז ױזַא יװ ,געמרַאפ םעגייש

 :רעקורד רעד ,טרעקרַאפ ;ןרָאװעג רענעלק טינ גנופַאש יד זיא תומּכ ןיא

 טקורדעגרעּביא לָאמ ליפ זיא הניארופהניאצ רעד ,סיֹורָאפ טזײרּפשעג טָאה סערּפ

 :סקלָאפ ןטסרעלוּפָאּפ םעד ןיא טלדנַאװרַאפ ךעלעמַאּפ ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג

 עלופ ײװצ טכַארּבעג ןש טָאה טרעדנוחרָאי ןופ טפלעה עטייװצ יד .ךוּבי

 עדייּב ,1679 ןוא 1670--1676) טנזיוהנציװ ןוא טצילפ ,ךנּת ןופ ןעגנוצעזרעּביא

 טָאה טרעדנֹוהרָאי סענעגנַאגרַאפ ןיא סָאװ טייצ רעד ןיא ,(םָאדרעטסמַא ןיא

 טוקילא ןג קחצי .תורוטפה טימ שמוח םעד ןקורד וצ טגנַאלרעד זיולּב ןעמ

 סָאװ ,רפספרסומ ַא ,(1620) "בוט בלא םעד ןּביושעגנַא טָאה ןווּפ ןופ

 :עגסױרַא םיא ןֹוא לגיּפשטנַארּב םעד ןּבעל טלעטשעגקעוװַא דלַאּב ךיז טָאה

 : ,1ןצנַאגניא טּפוטש

 בקעי ןוח ַא-- ןרעטסומ ערעטלע ךָאנ גנומערופכָאג ַא זיולּב זיא סָאד בוא

 תלהקח ןעמָאנ ןרעטנוא טריפ ןיא 1603 ןבעגעגסױרַא וליּפַא טָאה קחצי ןּב

 רעגייטש ןפיוא םיטפוש ןוא עשוהי ,שמוח ןופ גנוטעּברַאאּב עטמַארגעג ַא חבקעי

 "סיוא ןעגייז סָאװ ןגיװצ עיינ עכעלטע ךיוא ןַארַאפ ןענייז--."ךוּבלאומשח ןופ

 .היי ןט17 ןיא ןסקַאװעג

 עמ ןעק ןרעײז ּבײהנָא םעד רעדיל עשיר ָאט סי ה יד סנטשרע

 זיא עּפָארײא-חרזמ ןיא ;1/706 מ"דפפ ןיא ןטצעל םוצ סױרַא זיא ?לגיּפשטנַארּב , רעד 1

 ,עקידברעמ יד יב ײס רעלופָאּפ רעיהעג-וא ןעװעג זיא ?בוט בל, רעד ,טרעקרַאפ ,רעּבירַא טיג רֶע

 ופ טייטיצ ךיא ּבָאה 277 7 4{ א"װיי ןונ ןטכירש 'ליפ יד ןיא ,ןדי עקידחרזמ יד ײב ייס

 ןיא ןזָאלעגנײרַא ךײז ןּבָאה ןשטנעמ זַא ,ךיז טגָאלק סָאװ ,(1695 *טסמַא) *טיבשד אבכוכ, רטס םעד

 עסױרג ןיא ןענעײל וצ דימ ןענַײז ײז לײװ ,םלועמ תומוא יד ןופ תוישעמ ןוא ךעלכיב ןענעײל

 'טסמַא ,המלש תלהק העד ."ןסיר ֹוצ אוג ךוא בוט בל רעד זיא לײט ןײא אײּב !גוא, ,םירטס

 לדתשי םימש תארי וב שיש ימ לכו/ ;ההנ '/ טּבײרש (1722 ,טרָאד עבַאגסױא עטשרש) 4

 םלועב ול בוט זאו ,וב ליגר היהיש זנכשא ןושלב ספדנה בוט בל דמחנה רפס ותיבב ול תויהל

 ןיא "בוט בל} םעד ןּבעגעגסױרַא ןעמ טָאה קירוצ רָאי 90 עּפַאנק טימ ךָאנ ."אבה םלועבו הזה

 סיפ לנו סנצסואהנס 8881 ,) 1879 הפ צטײװצ ַא ,1864 ןופ עּבָאגסױא ןַא ץיזַאּב ךיא .ענליוװ

 / ךיא רַאלּפמעזקע ןטײװצ םעד ףױא ,רעצעזטפירש ןוא ץנַארקנעזָאר ,ןיפ יב טקורדעג ,(*1864 1.

 1880 רצבמצצ ע ד ןט 2 ןופ רוזנעצ רענליװ רעד ןופ לּפמעטש ַא ןוא בױלרעד ַא ןַארַאפ

 ,טיג ךיא סײװ ,ןרָאװעג טצונעגסױא בױלרעד רעד זיא יצ ,סײגַארעּביא סָאד ןּבעגוצסױרַא
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 "ד ןיא ןימ םעד ןֹופ גנופַאש ערעסערג עטשרע יד רעּבָא ,!רעירפ ןזייוופיוא

 ןופ סקואוו רעקידרעטייוו רעצנַאג רעד ןוא ,:(1616 ךרעּב ןּבירשעג) ץניוו תליגמ

 ,תורזג סיקצינלעמכ ףיוא תוניק) ה"י ןט17 םֹוצ ןיוש טגנַאלַאּב עיזעָאּפ ןימ םעד

 ןוא (ווײזַאא לוּבלג.טולּב רעגליוו ןגעוו דיל ,רעדיל:םישודק-עשיליוּפ ,דיל:יבצ:יתּבש

 | .פןט18 ןיא רעּבירַא ךיז טגָארט

 ױזַא יד טרָא ןסיורג ַא טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא ןעמענרַאֿפ רעטייוו

 רעדילּבױל :קיריל עועיגילער יד טסייה סָאד ,רעדיל טכעלטעג ענעטורעג

 טײקידגיז רעד ןגעװ תונויער ,םיבוטמוי יד דובכ7 םיריש ,ןטשרעּבייא םוצ

 ענייז סָאװ ,רנַאשז ַא סָאד זיא לָאמַארעדיװ ,טױט ןגעו ןוא ןשטנעמ םעד ןופ

 (1427 ןּברַאטשעג) לירהמ רעד סָאװ ,רעדיל יד :רעטלע שּפיה ןענייז ןּבײהנָא

 ןגָארטעג ךױא ןּבָאד ,ה"י ןט13 ןוא ןט14 ןופ לעװש רעד ףיוא טפמעקַאּב טָאה

 ערעדנַא ענעגייא סָאד ,(28 ז ןּבױא עז) רעטקַארַאכ ןשיטעזעיגילעד ַאזַא

 ַא ןיא ןוא ,ה"י ןט17 ןיא רעּבָא .!ןדיבתֹּכ עגעדיײשרַאפ ןופ רעדיל ערעטלע

 ץלַא סױרַא רוטַארעטיל ןימ רעד ךיז טקור ,ןט18 ןיא ךױא סָאמ רעשּפיה

 ,לןָאנּבױא םוצ רעטנעעג
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 ןעק ,עפש רעקױָאד רעד ןופ לּכח:ףס ַא ןכַאמ טמענ ןעמ ןעװ רָאנ

 :קורדנייא םעד ןופ ןעײרפַאּב טינ טרָאפ ,ןעמעלַא ךָאנ ,ךיז ןעמ

 הילא ךיױא רעהַא טנכערעגנײרַא 6080016243114012601 ןײז ןיא טָאה רעדייגשנייטש }
 ןתמא רעד ןיא רעּבָא ;(124 א 142 'ז ןּבױא עז) עיצענעװ ןופ הפרש רעד ףױא דיל סרוחּב | 

 טגעװ טנעמָאמ רעװיטקעיּבוס רעד לײװ ,ןעניז ןכעלטנגײא ןיא דיל שירָאטסיה ןייק טינ סָאד זיא

 ךיוא ןּבירשרַאפ ןענייז (00 יז ןּבױא עז) טפעהלמַאז סכילַאװ קיזייא ןיא ,רעּבירַא קרַאטש וצ ָאד
 ,םַאטשּפָא ןשטײד ַא וכ א טלַאהניא ןשידי:טינ ַא טימ ןענייז יז ןרעדיל עשירָאטסיה טכעלטע |

 ענעגײא רעזדנוא ןפַאש וצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע רעטסומ ַא רַאפ סָאװ טל ,ןזייוו יז רעבָא

 ענַאיעלדָאּב דייבתכ) ה"י ןט16 ףוס ןירשעג ,"ךירטשיוא זױא הרזג, יד ,גנוטכיד עשירָאטסיה

 ,עזָא ר פ זיא (2213 רעיובײג

 ,102---140 יז ןעלּפַאטש ןיא טקורדעגּפָא ריפנײרַא ןַא טימ טסקצט רעצנַאג רעד 2
 ן} 261680ת/0/0 {הע סט, 0101102980016 ןיא טָאה ןײטשגעװעל ,7 ריד *

 טטעצ סָאד .רעדיל עשירָאטסיה עשידײ 92 ןכ המישר ַא טקורדעגּפָא 127--1289 יז ,(1910)
 ,סקידנעטשלופ ןײק טינ רעּבָא זיא

 ,10---8 יז ,{ ןעניסַאּב יײפ טקורדעגרעּביא ןענייז סָאװ יד לשמל *
 טיג טעמּכ ךָאנ ןיא ,רעדיל רעקילדנעצ ליפ םוָרַא טמענ סָאװ ,קיריל עזעיגילער יד 5

 ןיא ײז ןעלדנַאהַאּב וצ העדּב ּבָאה ךיא ,גנושרָאפרוטַארעטיל רעזדנוא ןופ ןרָאװעג טרירעגנָא
 ןלצװ דנעּב ײװצ עטשרע יד ."םענורּבלעװק רעד, גנולמַאםירוקמ ןײמ ןופ דנַאב ןטירד םעד

 ב"ה: ןויּב קרעװ עשיטַאמַארד (11 } ךובלאומש םעד ןופ עּבַאגסױא עשיטירק יד (} ;ןטַאלה

 .ח"י ןט1ס0
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 היטנ ַא טימ ןוא ,טינשכרוד ןטסוי ןופ טייצ ַא זיא טרעדנוהרָאי עט17 סָאד

 =ןענָאגיּפע רעשוריפּב ַא יב ןיוש רימ ןטלַאה ה"י ןט18 ןיא ;ּפָארַא.גרַאּצ

 ,רוטַארעשיל

 זיא'ס ;זָאלטרעװ ןוא זָאלטנעלַאט זיא ץלַא זַא ,ןגָאז וצ טינ טניימ סָאד

 .כָאנ ַא לֵאפ ןטסעּב ןיא ,גנוכַאמכָאנ עטקישעג רעקיגיײװ:רעמ א ןזיולּב רעּבָא

 ,ןגעװ ענעטָארטעגסױא יד ףיוא רעטייװ טייג ןעמ ,גנופַאש ןייק טינ ,גנוּפַאש

 | ירעמ ץלַא ךיז טרעגנעראפ טגָאזירָאה רעד ןוא

 ןוא ,הדירי ןופ דנַאטשוצ ַא טּבעלעגרעּביא טָאה םוטנדיי עשיזנּכשַא סָאד

 רעכיביסגנולײװרַאפ יד .רוטַארעטיל רעד ףױא ןפווּפָא טזומעג ךיז טָאה סָאד

 ןוא ענעלַאדגַאמ ןוא טנומגיז ,ךוּבאּבּב :ןקורדרעביא סיואכרוד טעמּכ ןעגייז

 ןבירשעג) תונורכז עריא ןיא לימַאה לקילג ויא קידעּכעל ןוא שירפ ,!ןכײלגסָאד

 ףוטַארעטיל ןייק טינ רעּבָא סָאד ןיא ,:(ה"י ןט18 ןוא ןט17 ןופ לעווש ןפיוא

 קוקסיוא ןָא ,עילימַאּפ רעד רַאפ יװ טיגרעמ ןפירשעג ךָאד טָאה יז לייו ,שממ

 שָאטסיה יד ןעוועג זיא וטפיוא רעקידהשקשינ ץנַאג ַא ,םוקילּבוּפ םייּב םוסריפ ףיוא

 =עגּפָא טָאה רעדנַאלעמַא ןַאמ:םחנמ עכלעוו ,חלארשי תיראשח קינָארכ עשיד

 ,"ןומיסוי ןטלַא םעד ןופ גנוצעזטרַאֿפ ַא יװ סםַאדרעטסמַא ןיא 1743 טקורד

 ןופ גנוצעזרעביא יד .טינ ךױא סָאד ויא ?רוטָארעטיל עניישח ןייק רעּבָא

 =גירֲא רעד רעטייוו ,רעזייה עשידיי ןיא ןעגנורדעגנײרַא זיא ג"רואמה תרונמא

 לעיּפיצנירּפ סיורג ןיק רעּבָא ןששפנה תהמשפ רענעּבירשעג שידיי ןיא לעג

 ןעגנערצ סָאה ,(28  ןּבױא עז) 1710 סָאדרעטסמַא ,"ןטכישעג יכילטרא יניש, יד }

 ןעגײז ײז רעּבָא ןײג ןענײז ,ָאישטַאקָאב ןופ עטכישעג ַא שידנעלָאה ןופ גנוצעזרעביא וא אפ

 .ךַאװש רשייהעגמוא שירצלטסגיק-

 .טױא רענרעדָאמ ַא ןיא טיג רימ ןּבָאה טגײה זיּב ךָאנ זָא ,ןגָאז וצ גָאטײװ ַא זיא סע }

 ןגעװ !ןטכיררַאפ וצ סָאד רעגעלרַאפ עשידײ יד רַאפ טײצ תמאּב ןיוש ,?תונורכז, סלקילג עּבַאג

 ךחא רוטַארעטיל עשידײ יד, טעּברַא רעטסואװַאּב ןײז ןיא רעגינ .ש ןבירשעג לסיּב ַא טָאה לקילג

 ענליװ ,עּבַאגסױא עטַארַאּפעס ַא ןַארַאפ 183--88 '/ ,1018 עגליה ,"סקנפ רעד , ,"ןירעזעל לד

 יפיוא עטשרע ,עסערּפ וא רוטַארעטיל רעשידוי רעד ןופ ןָאקיסקעל טגעזייר ,ז ךיוא עד 9

 | ,178--171 * ,1014 עשרַאװ ,שגַאלי

 ףןעטסמַא עּבַאגסױוא עשידיי טטשרע ןשלערּבעה ןיא ,עינַאּפש ןיא 1900 םורַא ןּבירשעג *

 ,1701 םַאדי

 ךיוא זיא טע---.רועיש ַא ןָא טקורדעגרעביא רעטעּפש ,1707 מ"דפפ עּבַאגסױא עטטשרע

 ףעכלעוו ,172/ טריפ ןיא לָאמ ןײא זױלּב טקורדעג ,"שפנה תחמש, לײט רעטייווצ ַא ןַארַאפ

 טקורדעגּפָא יקצַאש .י ר"ד טָאה לײט ןטײװצ ןקױָאד םעד ןטָאנ טימ "רעדיל שכעלטעג, טלַאה

 ,לעזימ .ג סקַאמ) ןרַאלּפמעזקע 850 ןיא עּבַאגסױא רעטרילימיסקַאפ רעקיטכערפ ַא ןיא 1926-

 םעד ןגעוו ףיפנײרַא ןשיפַארגָאילּביּב ןוא ןשיפַארגָאיב ןכעלריפסיוא ןַא ןבעגעגוצ ןוא (קרָאלײװינ-

 .ןַאהכױיק ןגחלא ?שפנה תחמש , ןופ רּבחמי

 18 עטנישעגירוטַארעטיל עשידיי
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 תוניחּת ליפ ױזַא סָאװ ,זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז .ןירעד טינ טקעטש סיינ

 סָאד ;ןט18 ןיא רעקרַאטש ךָאנ ךיז ןרעמ ןוא ה"י ןט17 ןיא ףיױא ןעמוק

 ןפיוא ץעגרע ּפָא ןקור ןסערעטניא עזעיגילער יד סָאװ ,טקַאפ םעד ּפָא טלגיּפש

 .ערעדנַא עלַא ןַאלּפ ןטנעצ

 ןעק ,ןטלַאהעגנָא טָאה עּפָארײא טימ דנוּבנעמַאזוצ רעוויסנעטניא רעמ ַא

 טינ ךיוא ָאד ןיא ןעמ ּביוא .רעטַאעט ןיא :טיּבעג ןייא ףיוא רָאנ ,ןגָאז ןעמ

 רעּבָא ןעמ טָאה ,ןעגנופַאש עקידרעװקרעמַאּב שירעלטסניק ןייק וצ ןעגנַאגרעד

 .קינכעט רעד ןיא יא ,יוּב:עסעיּפ םעד ןיא יא עּפָאריײא ןופ טשַאנעג טּפיה

 ;ץנּפָא ,ןײלַא ךיז ףיוא ןזיװעגנָא לייט ןטסערג םוצ ןעוועג ןעמ זיא רעטייוו

 רעד ןופ טנעוו טייז רענעי ףיוא .םָארטש ןקיטסיײג ןשיעּפָאריײא םעד ןופ ןסיר

 ףכש םעד טצעזעגקעװַא ןטסידעּפָאלקיצנע עשיזיוצנַארפ יד ןּבָאה סַאג רעשידיי

 שריש סָאד ןעגנוזעג "המכחילעּב רעד ןתנח ןייז ןיא גניסעל טָאה ,ןָארט ןפיוא

 טקיטלעװעג טָאה ןדנוא ייּב ןוא ;ץנַארעלָאט ןוא טייקכעלשטנעמ ןופ םירישה
 האנה רַאפ רבקהיטוּביח טימ טעשַארטס סָאװ ,רסומטבש רעשיטעקסַא רעד

 ןייגמוא טינ הלילח ןלָאז יז ,ןעיורפ יד טנרָאװ ןוא ןעקנירט ןוא ןסע ןופ ןּבָאה
 ?סײג עשידיי יד ךַאז עטכַארטעגסיױא ןַא זיא סע ּביוא ,ּפעק עטקעדעגּפָא טימ

 סָאװ ,םעדעפ גונעג ןעזעג ןּבָאה רימ -- ןסָאלשעגניײא ה"י ןט16 ןויּג ָאטעג עקיט

 יז ויא--רעשידי=טינ רעד טימ טלעװ עשידײ יד ןדנוּברַאפ טלָאמעי ןגָאה

 ןײק .טרעדנוהרָאי ןט18 ןויּב ןט17 ןטימ ןופ טעטילַאער ַא יװ טעמּכ רעּבָא

 ךימ םעד ןופ טרעקעגּפָא ךיז ןּבָאה םיליכשמ עטשרע יד זַא ,טינ רעדנואוו

 רעד ןופ לַארטש ַא עלעטלעּפש ַא ךרוד ןעזרעד ןּבָאה יז ןעװ ,םיירוּביח
 רעד רעדייא ּפָאק ןוא ץרַאה רעייז וצ טדערעג רעמ טָאה גגיסעל ,ןייש רעקיטכיל
 ףשיריי יד ןעװ טַײצ רעד ןיא ןוא ,"הניארופהניאצז רעד ןוא ?רסומ טבשח
 ןּבָאה ,תֹוניחַּת יד רעּביא טנייװעג קיצרַאה ךָאנ ןּבָאה ךנַאלשטייד ןיא סעמַאמ

 .ֿבלומ ןרעטיּב סרעטױעװ ןגנוי םעד ףױא ןרערט ןסָאגרַאפ ןױש רעטכעט יד

 ..רעד טשרָאקָא ןייז ןיא רענינ .ש ןבעגעג טָאה תֹוניחּת יד ןופ ןילַאנַא םענייש ַא 1

 =גנע ןַא ןגעוו טרירעפער יקצַאש .י ר"ד טָאה 17} יז } סקנּפ ירעמַא ןיא .-- .טעּברַא רעטנָאמ

 2066ש0410281 1416- (8010:08 2, 1090601 ףָֿאהירפ :עמעט רעד ףױא טעּברַא רעשיל

 .ןטייז 44 ,1093 ,ץ86ט/6 ום 4806 761:מ880ט318ע/

 ,{ עמַארד ןוא טסנוקערעטַאעט רעשידיי רעד ןופ עטכישעג ,רעּפיש .י ר"ד :'לגפ 2
 .קרעװ סרעפיש ףיוא עיזנעצער סיקצַאש .י ר"ד : רעטייו ;1028 עשרַאװ ,11 ;ןפכ3 עשרַאװ

 ףיימ ;264--215 'ז ,11 א"וויי ןופ ןטפירש יליפ ןוא ,8 'מוג ןס94 ,קרָאיפוינ ,טילַאעט ןיא

 |} א"וויי ןופ ןטפירש 'ליפ ,ליּפשעשורושחַא רערעטלע רעד ןופ עטכישעג רעד וצ :לקיטרַא

 .458 --- 428 יז

 .ןיַאמ ,טרופקנַארפ ןיא 1740 ןריוּבעג) עטעג .1774 סױרַא ןענייז "ןדייל סרעטרעוו, 3

 ,016860486 4 שנגח ןייז ןיא טלייצרעד רע .שידיי טנעקעג טוג ןייוודניק טָאה
 .טכַאמעג ,ןבַארּפש ןיא ךיז ןטינעגוצנייא ידכּב ,ןרָאי עשרעדניק יד ןיא טָאה רע זַא ,(4 ,{
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 ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןעוועג זיא שירעפעשמוא ,קיגָאװרעװש ,דימ
 יז זַא ,טכודעג ךיז טָאה סע .טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ טפלעה רעטיײװצ רעד

 ןהש ריא ןּבָאה דנײרפמוא ךוא ,סױט ןכעלריטַאג ַא טימ ּפָא טּברַאטש
 זיא רודינב "ד רַאפ טכירעגמוא רעּבָא .זָאנ רעד יב רעדעפ ַא ןטלַאהעג
 רעד ויא ןרעק ןייז ןיא וַא ,רימ ןעעז רעטציא ןוא ,טולּב שירפ ןעמוקעגוצ
 | ,טגוזעג ןעוועג טלָאמעי וליפַא םזינַאגרָא

 ףיא וצ ךױא רָאנ ,ךַארּפש רעשידי רעד וצ רָאג טיג ךייש זיא סָאד
 ןּברוח ןלעירעטַאמ םעד ךָאנ :אפוג קלָאפ ןשידײ םוצ ,רעפעשַאּב ןוא רעגערט
 .טײג םעד ךָאנ ,תורזג סיקצינלעמכ ןופ ןוא גירק רעקירָאיײקיסײרד רעד ןופ
 .יפל ַא ןיא ןדיי ךיז ןבָאה גנוגעװַאבבצײתּבש רעד ּבילוצ ןּברוח ןקיט

 טוג זַא לעירעטַאמ סיפ יד ףיוא קירוצ טלעטשעגקעװַא טייצ רעצרוק ךרע
 ?עװַאּב-הלּכשה יד ךיז ןופ ןּבעגעגסױרַא טָאה םוטנדיי:ברעמ סָאד ,קיטסייג יװ
 . טלעטשעג ןּבָאה ןעגגוגעוװַאּב עדייּב ,טזידיסח םעד-- םוטנדיי עקידחרזמ סָאד ,גנוג
 טנעמורטסניא ןַא רַאפ טכַאמעג יז ןוא ךַארּפש עשידיי יד טסניד רעייז ןיא
 הלּכשה יד טלָאװ ,טסייג ןשירפ ַא ריא ןיא ןזָאלּבעגנײרַא טָאה סָאד ;ףמַאק ןופ
 .ספלָאװ ,לעכייא) קרעװ:שידיי עריא ןטלָאװ ,גנוגעװַאּב עקידברעמ ַא ןּבילּברַאפ

 םי ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןוא ןעגנוניישרעד עשידַארָאּפס ןּבילּבעג (ןהָאז

 ןטימ ןריפסוא שרעדנַא טלָאװעג טָאה עטכישעג יד רעּבָא ,עיצַאלימיסַא ןופ
 םוטנדיייברעמ םעד ןופ ןטנעמַאדנופ יד יװ םעד טימ ןעמַאזוצ :קלָאפ ןשידיי
 ןשױנּכשַא םעד ןופ רעטנעצ רעד ךיז טָאה ןרָאװעג טקנעװשעגרעטנוא ןענייז
 ףרעטעפ רעד ןיא ,ָאד ןוא .עּפָאריײא:חרזמ ןייק ןגָארטעגרעּבירַא םוטנדיי
 רערַאד רעד ךיוא טָאה ,ץוּביק ןלַאנָאיצַאג םענעסָאלשעג םעד ןופ דרעצרַאװש
 ןט19 ןופ רעּבײרש עלַא .גנוללּב ןּבעגסױרַא ןעמונעג הלּכשה רעד ןופ גייווצ
 רעד ןופ זדנוא וצ ןעמוקעג ךָאד ןענייז ,ץרפ וליּפַא ,עלעדנעמ וליפַא ,ה"י

 - -,הלּכשה

 =סױרַא זיא יז ןעו ,טרעדנוהרָאי םעד ןיא טָאה גנוגעװַאּב עשידיסח יד

 רעשידיי רעד ןיא גנולגיּפשּפָא ןייק ןענופעג טינ ,ענעצס רעד ףיוא ןטָארטעג

 :ָארּפ ַא ןיוש ןענייז "תוישעמ ירופיסח סרעװַאלצַארּב ןמחנ 'ר ;גרוטַארעטיל

 ענעדײשרַאפ רעּביא ןרָאפעגרעדנַאנופ ךיז ןענייז סָאװ ,רעטסעװש ךוא רעדירב 7---0 ןופ ןַאמָאר ַא
 ייומ רעד טָאה ;ןעגנופעלרעביא עגייז ןגעװ ךַארּפש רעדנא ןַא ןיא רערעדעי ןּביירש ןוא רעדנעל

 ףי ידֹּכ ,שידי ןיא ןָאטעגנײרַא ךױ ,עטעג ,רֹע טָאה םעד ילוצ .שידײ רַאפ ןעמונעג ךיז קיג

 ןױש סע טָאה רע יװ טוג ֹזַא 8 ט800166 10602464601808) סע ןבײרש ןענרעלוצסיוא
 ,שלערּבעה ןופ שינעטנעק יד ךוא םיא טלעפ סע זַא ,ןעזרעד רע טָאה ײברעד .ןענעיײל טנעקעג

 ,ךױא שַיערּבעה ןעגרעל ןּבױהעגנָא רע טָאה

 שטײט, םעד ןטכַארטַאּב רימ ןגעמ גנוגעװַאּב רעשידיסח רעד ןופ רעפיולרָאפ ַא יו ?
 טָאה עקָארק ןופ ׁש ט ָא כ שריה יבצ סָאװ ,"יבצ תלחנע ןעמָאנ ןרעטנוא טסואװַאּב רעמ ,"רהוז
 יידיסה רעד ןיא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ךיג זיא רפס רעד .ןיאמיטרופקנַארפ ןיא 1711 ןּבעגעגסױורא
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 סיװעג ןיוש יז טָאה טקריוװעג רעּבָא .ה"י ןט19 ןקידנעייגפיוא םעד ןופ טקֹוד

 טימ ןוא ,טײקרַאּבלטיממוא ריא טימ ,טייקשירפ רעקיטּפָאז ריא טימ רעירפ

 יכָאנ גנוטכיר עשידיסחיָאעג יד טָאה ט"שעב םעד ךָאנ רָאי קיצפופ טרעדנוה

 ,רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד טרעּפכורפַאּב לָאמַא

 ,טגיזעג ןּבָאה ןטפערק:סנּבעל יד ,ןעמוקעגיי סיזירק םעד יא הלוח רעד

4 

 --רוטַארעטיל עשידיי ערעטלע יד ןכיילגרַאפ ןעמענ טציא ןיוש ןגעמ רימ

 ויב ,עטסלטימ יד ןוא הפוקת עטלַא יד ךיז ןיא ללוּכ ןיא ןעמָאנ רעד

 .רערעײג רעד טימ--ןײרַא ריא ןיא ךיז ןסייר תודיסח ןוא הלּכשה ןענַאו

 ַא ןעװעג זיא רוטַארעטיל ערעטלע יד :עיציניפעד ַא ןעמ טרעה טּפָא גונעג

 רעודנוא .קיטכיר טינ זיא סָאד .עכעלטלעוו ַא זיא ערעיינ יד ,עזעיגילער

 ןיא ןטָארטרַאפ ןעװעג זיא סע קרַאטש יװ ,ןזיוועג טָאה גנוטכַארטַאּב עצנַאג

 טשרָאקַא ןוא ,טנעמעלע רעכעלטלעוו רעד רערעזדנוא רוטַארעטיל רעטלַא רעד

 ;:ּפמורשעגניא רעטסערג רעד ןופ ןטייצ יד ןיא וליּפַא זַא ,ןעזעג רימ ןּבָאה

 טרעהעגפיא ןצנַאגניא טינ לכעלעװק ?"עשמלועז סָאד טָאה ,1700 ךָאנ ,טייק

 | - ףןעלויר וצ

 ערעזדנוא רוטַארעטיל ערעטלע יד :קיטכיר ָאי זיא שרעדנַא סעּפע רָאנ

 ײקידנטסײרט=שיטַאטגָאד ןעװעג זיא יז ;עוויטַאוורעסנָאק ַא ןעװעג זיא

 :עקרעּביא ןַא זיא רוטַארעטיל ערעיינ יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,קיטכרָאּפטטַאג

 סָאד ,רעטלעלטימ רעזדנוא ןוא) רעטלעלטימ ןיא ,רוטַארעטיל.ףמַאק ַא ,עשרער

 יָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ויּב טינ ריש ךיז טיצ ,ןעקנעדעג רדסּכ ןעמ זומ

 ןעוועג ,עכעלטלעוו-ןייר סָאד ךיוא ,רעקלעפ עלַא ןופ ןּבעל סָאד ןיא (עיצול

 טָאה ךיײױקנַארּפ ןּופ גיניק רעד .ץוּפוצ ןשילַארָאמ:זעיגילער ַא טימ טקעדַאּב

 :ײק ןעװעג ןענייז םירָאטײק עשטייד יד ;"גיניק רעכעלטסירק רעדע ןסייהעג |

 ;"עיצַאנ רעשטייד רעד ןופ עירעּפמיא רעשימיור רעקיליײהפ רעד רעּביא םירָאט

 םעד רַאפ טעב "װָאנודָאג סירָאב; עמַארד סניקשוּפ ןיא לגני סָאד תעשּב

 ..רעשרעה רעודנוא רַאפ ןטעּב רימָאלװ :ױזַא סָאד רע טרילומרָאפ , ,רעשרעה

 :ַארפ רעד ןיא רָאנ טינ רעּבָא ,"ןטסירק עלַא ןופ רַאצ ןקידנשרעהטסּבלעז םעד

 (רעקיטכירפױא 'היטקעיבוס) רעד ןיא ךיוא רָאנ ,סָאד רימ ןעעז עיגָאלַאעז

 ימֹוא יד ןגעק טפמעקעג ןּבָאה רעבַארַא יד ; ןליצ עשיטילָאּפ ןופ גנורילומרָאפ

 ויא יקסעּבָאס ןַאי ןעװ ןוא ,הנופא רעקילײה סדמחמ ןופ ןעמָאּנ ןיא עקיביולג

 טייג ןעמ וַא ,ןסייהעג רעדיװ סָאד טָאה ,ןקרעט יד ןגעק ןיוװ ןציש ןעגנַאגעג

 ןײק ןעװעג שינ ךױא ןעגײז ןדיי .ןדײה יד ןּופ םוטנטסירק סָאד ןעװעטַאר

 איד)) טײצ רעד ןופ ןעגנומיטש עשיטסימ יד ןעמוקעגנגעקטנַא קרַאטש זיא רע לי ,טלעוו רעש

 .("הלּבק איד ךרוד זא ןמוק שרעדנא טינ ןאק הלואג
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 ןטנעמעלע (עשיטילָאּפ עשיטלעו יד ןענייז זדנוא ייּב רָאנ ;ללּכה ןמ אצוי

 ,רעקרַאטש ךָאנ קעדוצ רעזעיגילער רעד אליממ ,רעכַאװש ךָאנ ןעוועג

 ןכעלטלעוו ןופ ןעגנוזײװסױרַא ןייק זַא ,ךיז טײטשרַאּפ טינ טניימ סָאד

 יג יװ יֹזַא טינ זיא סע .ןעװעג טינ ןענייז (עוויטַאגעג ןוא עוויטיזָאּפ) ןּבעל

 ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג טינ ןוא טעילוהעג טינ ןּבָאה ןדי זַא ,טשטייט ןַאמעד

 2רַאפ טקנוּפ ,םירוביח ערעײז ןיא רדטכ סָאד ןוסַא םינּבר יד--היַאר ַא ליװ

 ןיא ןיא סע סָאװ ,רימ ןעעז ןעלדַאט רעגָאז:רסומ יד סָאװ םעד ןופ :טרעק

 טצַאש יז ;טלוע םעד ןייא טלַאה רוטַארעטײל יד רעּבָא .ןעועג אי ןבעל

 ,טסיײה עיגילער יד יװ טול ךַאז עדעי ּפָא

 רעד טניז ןופ -- ןיא רוטַארעטיל רערעײג רעד ןופ קהבומ.ןמיס רעד

 ןשטנעמ םעד ןטסעמ טרעהעגפיוא טָאה יז סָאװ -- טייצ:הלּכשה

 יד ײװ ,עעיגילערײטנַא ןייק טינ יא ז .עיגילער ןופ סָאמ רעד טימ

 :ַארט יד ןכערּב וצ זיא ליצ ריא רעּבָא ;!ןפרָאװעגּפיוא ריא ןּבָאה ןסקָאדָאטרָא

 .גָאװ ערעדנַא ןיוש טָאה יז ,עיגילער יד טיג ןיוש זיא ןײטשװּורּפ ריא ;עיציז

 יטָאמױוא

 יניא ;רוּפש ַא ןָא חרוק יװ ןרָאװעג ןעקנוזעגנייא טינ זיא עטלַא סָאד

 .ָארּב לרעּב ,ןסירעגרעּביא טינ טרָאפ טייקירהשורי ןופ טייק יד ךיז טָאה ןצנַאג

 סיררָאמ ןוא ןטדַאטשלעדע דוד רַאּפ געװ םעד ןטָארטעגסױא טָאה סָאװ ,רעד

 ?הפרש יד "דָארּב ןיא הפרש רעד ןופ דילח ןייז טימ טנָאמרעד ,ןדלעפנעזָאר

 עטשרע סעלעדנעמ ךָאנ ןליפַא ןוא סקיד ריאמ:קיזיא .החי ןט18 ןופ רעדיל

 ןופ תואהסונײעמַאלקער עויַאג יד ֹוצ ךעלנע ץנַאג ןעגײז ךעלטעלבירעש

 ?רעד ,תוניחת עקיטנײה ערעזדנוא ןיא ןייא ךיז ןקוק רימ ןעוו ,ה"י ןטס6

 עכעלטעגא עטלַא ערעודנוא גנורעדנואוורַאפ טימ לָאמלײט ייז ןיא ףימ ןענעק

 ןעמעג ךי ןוא ךלמ.ןּב םעד ןוָאל רימָאלװ) ןלייצרעד ןופ קינכעט יד ."רעדיל

 רעד ןופ טגשריעג השעמ:סקלָאֿפ עגרעדָאמ רעודנוא טָאה ("הּכלמ:תב רעד וצ

 .טָאה ןעמ סָאװ ,רעדילטקלָאפ;עּביל ערעזדנוא ןיא ךיוא ,רוטַארעטיל רעטלַא

 .םיוא םינּפַא ךיז טָאה ,ה"י ןט19 ןופ רעטלע טינ ןענייז יז זַא ,ןענעקספ טלָאװעג

 ירעּביא רעד רעּבָא ?רָאי טרעדנוהריפ רַאפ ןופ םרָאּפ ןוא ףָאטש ליפ טיהעג

 ,רעקידלַאװג ַא ןעוועג טרָאּפ זיא יג וצ טלַא ןופ ךָארּב

 ,םיאנוש יײװצ ,הפוקת-ףמַאק ַא ,הפוקּת עײג ַא ןענַאטשעגנָא ןיא סע

 רעד ןופ גנוטסשפ יד ןטײז ייװצ ןופ ןרידרַאּבמָאּב ,תודיסח יד ןוא הלּכשה

 יד ,לפש ןופ ןפָאװ יד טימ עטשרע יד :טײהנעגנַאגרַאפ רעטרעװילגרַאפ

 זיא ,םיליכשמ רעגליװ יד ןופ טעק יד ןופ רענייא ,(1838---.1814) ןשיגנולפ יכדרמ }

 רעמורפ 8 ןעװעג רע זיא ןתמא רעד ןיא ,סרוקיּפא ןַא רַאפ ןסקָאדָאטרָא יד יב טנַאגרַפפ ןעוועצ

 ,ןעו טעװ ריא, :ןעלציװ ךיז טגעלפ רע ןוא ,םיליּכשמ עקיטלָאמעי זיירק רעצנַאג רעד יװ ,ןַאמ

 | ,"ןיײז ללפתמ ןעמוק םיקידצ ךָאנ ןלעװ ובק ןיימ ףוא

 ,123--68 יז 4 סקנּפ !רעמַא ,"רעדילסקלָאפ עשידײ} טעּברַא סנהֹּכ ,ל ,י עז
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 יד ןַא ,םורַא םיליּכשמ יד ךיז ןעעז גנילצולּפ ,ץרַאה ןופ ןעמָאנ ןיא עטיײווצ

 .כעלרעפעג רעד ןענייז ,טקרעמַאּב טינ טעמּכ רעירפ טָאה'מ עכלעוו ,םידיסח

 ַא ןָא ךז טּבײה .,תובהלתה טימ ןומה םעד ןָא ןדניצ יז לייוו ,אנוש רעטס

 :ַארעטיל רעזדנוא סיוא טליפ רעכלעוו ,תודיסח ןגעק הלּכשה ןופ ,ףמַאק רעיג

 שףולשו:םולש יד ,"לגניי ןשילױּפז ןויּב ג"טלעווײרקפהח רעד ןופ עטכישעג:רוט

 | ,ייּברַאפ ןיא טײצ

 רעשידײ רעד ףיוא ןעוועג רּתומ ןכיגניא ןּבָאה םיליּכשמ עשטייד יד

 לָאמַא ןקזֹוחוצּפָא ףיוא ןדייס) טפרַאדַאּב טינ רעמ יז ןּבָאה ייז לי ,ךַארּפש

 .ןײא רעּבָא ךיז יז טָאה ;('הצלהװ רעשירַארעטילמוא ןַא ןיא עטלַא יד ןוּפ

 ףױא טקוקעג ךיױױא םיליּכשמ יד ןבָאה ָאד .עּפָארייא,חרזמ ןיא טקיטסעפעג

 =יז ?קיּב בקעיילאומש ןוא ןיפעל לדנעמ :עלַא טינ רעּבָא ,לֹוטיּב טימ שידיי

 ,עלַא טינ זַא ,זײװַאּב רעטסעב רעד ןענ

5 

 גנולקיװטנא רעד רַאּפ עמורק ַא ןענעכײצנָא ןוורּפ ןלָאז רינ בוא
 | ;רליּב ַאוַא ןעמוקַאּב רימ ןלעװ ,רוטַארע טיל רעעידײ רעד ןיפ

 2000 200 200 20 20 זץ0 26

7 | 

 :טײטַאּב טָאד

 ץיב ףרעב ;ןטקנ:טכױה רעטשרע רעד זיא 1800--1430 ןשיװצ
 רעטייוו סָאװ ,ּפָארַאצגרַאּב רעד ןָא ךיז טּבײה 1623 ןופ ;ָאװינ רעכיוה א 3
 ,גײטשפױא רעד ןָא טלָאמעי ןוכ ןוא ,טקנוּפפיט רעד 1800 םורַא ;רעפרַאש

 ,טרעדגוהרָאי ןייא ןיא םירָאװ ,ןלַאפ סאד רעדייא ,רעכיג ךס ַא טייג סָאֹװ

 ,מטרפ דנוא ןױטכײל , ןױש רעהצ ןענטכערוצ וליפַא ןעמ ןעק סָאמ רעטיװעג ַא ןיא ?

 סרעילַאמ ךָאנ טמערופעגכָאנ זיא עסעיּפ יד ןדיסח ַא יװ טרירוגיפ הכפסוי 'ר ואװ ,?איילעמ
 ,*ףיטרַאט,

 ;} עלעדנעמ זיג ןָאטלעדנעמ חפ ,ןעזײר .ז עז שידי רַאפ ףמַאק סניפעל לדגעמ ןגעוו *
 ןיװ ,| "דמח םרֹכ, ןיא טקורדעגּפָא לַאניגירָא ןשלערּבעה םעד ןיא ווירּב טקיּב ,ו"א 147 יז
033 



 879 ֿגייטשמוא ןוא הדירי

 ןטױרג םעד ךָאנ ךיז ֹוצ ןעמוקעג ןיוש םוטנדיי "עשידייק סָאד זיַא ,ןט19 ןיא

 ,טייצהלּכשה רעטשרע רעד ןיא ןטילעג טָאה סע סָאװ רעװנַָא

 טמענרַאפ רוטַארעטיל עשידיי יד ואװ ,געװ םעד ןופ טקנוּפ םעד יי

 ףעצשָאמַאז רעד ,רעגניטע המלש טײטש ,ףױרַא;גרַאּב ףרַאש קירוצ ךיז
 טרָאטקַאד
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 רעגניטע המלש .{וז

1 

 ףימ רעכלעװ וצ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא גנוטכיר ַא רימ ןכוז
 ױצ ןענעכעררַאפ ןומ םיא רימ ןלעװ ,ןייז ףרצמ ןרעגניטע המלש ןענעק ןלָאז
 ?עכעה סָאד טקידנעעג ןוא) טעדליבעג ךיז טָאה ןײלַא רע יא :םיליּכ שמ יד
 טגעװרעד םיוק םעד ןגעװ ךיז ןּבָאה םיליּכעמ בור סָאד סָאװ ,םוידוטש ער
 ,ןדליּב טלָאװעג םלוע םעד טָאה רע יא ,(ןעמיורט וצ

 ךופ ןעמַאר יד ןיא ןײרַא ןצנַאגניא טינ טרָאפ ךיזי טסַאּפ רע רעּבָא = |

 ,רעביירש:הלּכשה יד ןגעוו ןעגנולעטשרָאפ ערעזדנוא

 ןיימ ךיא -- טײקכעלנעזרעּפ סליּכשמ םעד ןיא עשיטסירעטקַארַאכ סָאד
 +המשג ןייז ןיא סיױדלַאװעג רעד זיא -- טייצ רעטשרע רעד ןופ םיליּכשמ יד
 גנורּפש רעד ןוא ,ךָארּברעּביא ןשיגַארט ַא טּבעלעגרעּביא טָאה ייז ןופ רערעדעי
 סרעגניטע ,קידנעטש ףױא ןרוּפש ןזָאלעגרעּביא טָאה עטעג וצ ָאטעג ןופ
 אנֲאק יד ןיא רעּבָא ,:רעקיטַאלג ןייק טינ טײװ ןעוועג ךיוא זיא געווסנּבעל
 טליּפשעג ןשינעטנעק עכעלטלעוו וצ גנַארד רעד טָאה ןּבעל ןייז ןופ ןטקילפ
 =רַאפ יד ךיז ןיא טַאהעג טינ רע טָאה רשפא רַאפרעד ןוא ,זעלָאר עּפַאנק ַא
 ףסוי ןופ ךרודַא טייג עכלעוו ,ןעמרָאפסנּבעל עשידיי עטלַא יד ןגעק טייקנסיּב
 זיב ןרעטרע ןוא ןרעגָאלטַאג ךרוד ןענָאזניװעל רעּבײעשטיא ןוא ןעלרעּפ
 סרעגניטע םילשמ קיצעּביז עלַא ןופ ,ןעלעדנעמ ןֹוא ןיקצעניל ,ןעניקסנעלָאמס
 ַא ןזײװנָא ןענעק ,??סעטַאמשװ יד ןיא ,םענייא ןיא רָאג ךיז טכוד רימ ןלעוו
 טימ רענלעז רַאפ ןעניד ןיײג ןדי רע טסייה ָאד :ריפסיוא ןשיליּכשמ ןשוריפּב

 ,טיא ןיוש ןסייוו ,ןעגיורק ןיא ןעייג סָאװ ,עטוג יד ןרָאװח ,טימעג ךעליירפ ַא

 412417 --241 ז"ז) ףיפנײרַא רעד טיג לטיּפַאק םעד וצ גנוצנַאגרעד עשיּפַארגָאיּב ַא :
 ,1023 ,ןיקצעלק ,טנליװ ,"םיבתּכ סרעגגיטע המלש ר"ד, עּבַאגסױא רעקידנעבייװצ ןיימ וצ

 2606 'ז םיבתּכ עז *

 ,194 ,| םיבתּכ
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 .ַאּפַארט רעד ָאטינ ןפואיםושּב ןרעגניטע ייּב ןיא סע ,1יןעגױלַאּב ֹוצ יװ ןכעל
 ַא .אליממ טכעלש ןיא םורפ ןוא אליממ טֹוג זיא טרעלקעגפױא זַא ,טער
 ןופ סױרַא טלוּב טקוק ץכערעלקפיוא ןקיפיואנבױא םוצ גנוָיצַאּב עשיטּפעקס
 טציּמש (238 ) "עלעטיווח ןיא ,"רעב םעד טימ לסקיפ סָאדװ יװ לשמ ַאזַא
 טרעװ םעד ןגעקטנַא רעּבָא ,עמורפטשרמולּכ יד ןופ תועיבצ יד קַאמשעג רע
 טיב ליװ סָאװ ,רַאדנערַא רעד טכַאלעגסױא (246 ,1{) "ליכר ךלוחח םעד ןיא
 .שיזיוצנַארפ רעטסוּפ רעד .ןיִבר םעד ןופ "עקסַאמ יד ןסײרּפָארַאװ שרעדנַא
  .םע רעד רעדײא ןסחי רערעסערג ןייק טיג זיא (272 ,ן ,"אתוסַאװ) רעדײר
 חלעקרעסװ ןיא ענעגײא סָאד .(56 ,1 ,"םידש "דו) ךמלמ רעד ץראה
 ;טוג יא טרעלקעגפיוא יא עקַאט ןענייז דוד יר ןוא ךעלדער :;(484--289 ,10
 ןַא טרָאפ ןוא טינש ןטלַא ןופ שטנעמ ַא ןיא רעקכנַאד השמ 'ר רעּבָא
 ןענייז ןוא הלּכשה טימ ןָא טינ ךז ןרעק הוח ןוא ם"ח ,ןַאמ רעכעלטנרַא
 "שטייד ןצנַאג ריא טימ ,רעדיװ עקירעדירפ ןוא ;שיטַאּפמיס רעײז עדייב
 עדייּב יד ןענייז בגַא .קידנסױטשּפָא ןוא ךעלרעכעל יא ,,טגָאזעגסגייטשימ
 ,עיצידַארט רעד יירטעג ךיוא עטרעלקעגפיוא

 ןעגנַאגעגנָא קרַאטש סקירעּביא טיג ןרעגניטע ןענַײז םורַא ןוא םורַא
 זַא ,ױזַא ןרילומרָאפ ןעמ ןעק ןּבעל םוצ גנַאגוצ ןייז .ןגָארפ עכילטפַאשלעזעג
 ףצ ךיז ריא טָאה ײזַא ןוא ױזַא טָא !רסומ טימ לוּפ ןעגייז קרעוו ענייז .רקיע ףעד ןיא טײקכעלשטנעמ רָאנ ,רקיע רעד זיא דצ ַא וצ טײקירעהעגוצ טינ
 יי | ,טלעו רעד ףיוא ןריפ

 ,סָאמ יד רעּבירַא טינ ּפַאכ ,עטריצילּפמָאק ןייק טיג ןיא עיּפָאסָאליפ ןייז
 ,ןלעטשנָא ןייק טיג ךַאמ ,קיטכירפיוא יז ןטילש רענעדלָאג ַא ןיא ןטימ רעד

 ןקידײטרַאפ ןײג וצ טיײקטסײרד עזָאד עשּפיה ַא ךיז ןיא ןגָאמרַאפ טפרַאדעג טָאה ןעמ ?
 ,ןטלַאהעג ןּבָאה יז ליײװ ,ןעמונעגרעטנוז ךיז ןּבָאה םיליכשמ יד רעּבָא ןתורזג סיַאלָאקינ ןדיי יב
 יה עיצַאטנעמוגרַא רעקיבלגז רעד טימ ,טלוּב רעײז .הבוט ַא ןעמוקסױרַא טעװ הער רעד ךוכ זַא
 רַעבָאלטָאג רעּב-םהרבַא ,ןיקדירפ .א צז) 1870 ןיא רעבָאלטָאג טגָאזעגסױרַא סָאד טָאה ,רעגניטע
 ןּבױהעגנָא {א'ּפקּת רָאי ןיא| טָאה גנוריגער עשיסור יד, :(210'ז ,9 ענליוו ,עכָאּפע ןייז ןוא
 הבוט יד ןעװעג ןסױא זיא גנוריגער יד זַא ,טיג קפס םוש ןייק זיא'ס ,ןד" יב רעגלעז ןעמענ וצ
 יצג עטוג ײז ןּבעג ןוא דנַאל ןופ רעגריּב יד טימ ײז ןכיײלגסױא טלָאװעג טָאה ײ :ןדי יד ןופ
 םיגיהנמ עשידיי יד ןעװ .גנורעקלעּפַאּב עשידייטטיג עקירעּביא יד יװ ןבעל ןלָאז ײז לד ,ןצעז
 רעד ןעקנַאד ןוא תופי םינפ רבסכ לעפַאּב ןקױָאד םעד ןעמעגוצנָא דנַאטשרַאפ טַאהעג ןטלָאװ
 2לעפ עליפ עקירעּביא עריא טימ ךײלגוצ טסניד ףױא ןעמונעג ןדי יד טָאה "ז סָאװ ,גגוריגער
 ,"ןטוג םוצ גױא ןַא טַאהעג ײז ףױא ךױא גנוריגער יד טלָאה ,ץוש ריא ןיא ןבעל סָאװ ,רעק
  ףײ ןּבָאה ןדי יד תמחמ ,ךצלגעממוא ןעװעג טלָאמעד זיא סָאד ,רעּבָאלטָאג טיוא טזָאל ,רעּבָא,
 עטוג ַא טָאה גנוריגער יד זַא ןײטשרַאפ טנעקעג טיג ןּבָאה ײז ןכלעװ יב ,בצמ ַאזַא ןיא ןענופצג
 .עג וא טנײװעג ןוא ןעועג תינעּת:רזוג ןּבָאה ןוא ,הרזג ַא רַאפ ןעמונעגנָא סע ןּבָאה ןוא ,הנוּכ
 ,"קילגמוא םעד ףיוא טגָאיד
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 רעּבָא ,םיא וצ ןעמוקנָא ןפרַאדַאּב וטסנעק לָאמַא לייוו ,רבח םעד סיוא ףלעה

 ןגרָאז טינ ריד רַאפ טעװ רערעדנַא ןַא לײװ ,ןײלַא ךיז ןגעװ טינ סעגרַאּפ

 ענױזַא טָא .הואגילעּב םעד טנײפ טָאה טלעװ יד לײװ ,ךיז ןופ טינ זַאלּב

 ףרַאד םילשמ יד ןיא .קרעװ עניײז ןופ ןלײשסױרַא גנירג ןעמ ןעק ןעעדיא

 .ײוצ ןייז לָאװט זַא ,ןײלַא רנַאשז רעד טרעדָאפ טרָאד ,ןלייש טינ וליּפַא ןעמ

 :לּכשה:רסומ ַא ןגעגעג
| 

 . ,ןטײצ עטוג יד ןיא ןָא ריד טיירג

 ,טױנ רעד ןיא ןגָאה טסלָאז ֹוד

 ןטייל ןצ .ןעמוק וצ ןפרַאד טשינ וטסעוװו

 ,טיורּב עלעקיטש ַא ןעלטעּב

 (170 ,1 יקערשייה רעד)

 {רעדָא

 ּבורג ַא טּבָארג סע רעוו

 ,ּבוטש סרבה ןייז רעטנוא

 ןיפ ױזַא ךיז טלַאּפ

 ,ןײרַא םיא ןיא ןײלַא
 (128 ,{ .לוייא םעד טימ ףלָאװ רעד)

 1 רעדָא

 ןטירד ַא ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ ֹוצ

 ;ןכײװ דימּת ןעמ ןומ

 ןטוג טימ רעסעב זיא סע

 .ןכײלגרַאפ וצ ךיז ןשיװצ

 ({14 ,{ .שילש רעד)

 ,ןעלּבַאּפ ןגעװ ךיז טלדנַאה סע בוא ?הרוּת יד טָא טסקַאװ ןעגַאװ ןופ

 טגרָאזרַאּפ טָאה רע :רעריא רעטָאפ רעכעלטײרטשַאּבמוא רעד ןעטנַאּפַאל זיא

 ,ןגניסעל וא ןטרעללעג המכח:סנּבעל טימ ןוא םרָאפ טימ ,סעמעט טימ

 רימ ןּבָאה ,רעטײרּב ןינע םעד רעּבָא רימ ןעמענ ,ןװָאלירק .ןוא ןיקצישַארק

 יד סָאװ ,ןָאנַאק.לַארָאמ ןשיטַאּבעלַאּב םענײמעגלַא םעד טימ ןוט וצ ָאד

 .מוא טקיטלעװעג טָאה סָאװ ןוא ןפַאשַאּב טָאה עּפָארײא עכעלרעגריּב.שיטָאטש

 ,גטרעדנוהרָאי ןט19 ןטימ ןזיּב טצענערגַאּב

 ןשָאוהי ייּב רימ ןעצז ,טלַאהניא םעײנ ַא ןענוקַאּב ןָאק ףָאטש-לּבַאפ רעטלַא ןַא ךיוא זַא 1

 םענעטָארטעגסױא ןפױא טײג (169 ,|) "קערשייה רעד , סרעגניטע ,(1012 קרָאײוינ ,"ןעלּבַאפ,ע

 יתּבש ףױא טינ ןעמ טָאה ,תּבש-ברע ןָא טינ טײרג ןעמ זַא :װ"זַאא ןװָאלירק ,ןענעטנָאּפַאל ןופ געװ

 יד, ,94 יז ,1908 גרוּברעטעּפ ,םילשמ סנדײז םעד ,ןַאמסעװיר ןעגנַאגעג זיא געוו ןּבלעז ןטימ

 :ַאזַא זיא זָאלסױא ןייז ,"עקשַארומ יד ןוא עלעגיופרעמוז

 !ןצנַאג ַא טליּפשעגּפָא רעמוז ַא ּבָאה ךיא --

 !ןצנַאט ,לחומ ַײז ,ײג ָאט ,ױזַא בוא ,ונ --
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 טקעטש רוטַארעטיל רעשידיײ רעד ןיא עדרעוװו סרעגניטע ,חֹוּכ סרעגניטע

 =טנַא טינ סײג ןײק רע טָאה ָאד ,שזַאגַאּב ןשיעדיא ןייז ןיא טי ג סע טסיײיה

 טפוא עסיורג ענייז ,טינשכרוד ןֹופ שטגעמ ַא ןצנַאגניא רע זיא ָאד ,טקעלּפ

 .עמעט ,עיציזָאּפמָאק ,םטיר ,ךַארּפש :דלעפ ןלעמרָאּפ ןפיוא ןגיל ןעוט

 רעד ןיא שּפיה ןַארַאפ ןענײז שידי ןקידרעדָאי ַא טימ רעביירש

 שטכיילח סגהָאזספלָאװ וליּפַא ,קרעװ סיקצעניל ,קרעװ טדלעפנעּפְקַא :טייצ,הלּכשה

 ףַארגָאקיסקעל ןשידיי םעד רַאפ טענורגלעווק ַא ןעגייז "איילעממערט דנוא ןיז

 ,ךײר רָאנ טינ זיא רע .שרעדנַא סעּפע ויא רעגניטע רעּבָא ,רעקיטַאטַארג ןוא

 טפיילשעג ןוא טלייפעג יז טָאה רע .ךַארּפש ןייז ןיא טנַאגעלע ךיוא זיא רע

 םיליּכשמ ערעדנַא יד ייּב סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןעלעדנעמ רַאּפ רָאי 20 טימ

 ריא טרעװ טּפָא ץנַאג ןוא ןטנַאילירּב ענעפילשעגמוא טימ ןּוט וצ ריא טָאה

 םעד טינ ךיוא טגײברַאפ רעגניטע .טײקידמשוגמ רעד ןופ טקידײלַאּב

 ;ךַארּפטסקלָאפ רעד ןופ ןעלטימ יד טיירּב סיוא ןיוא טצונ רע ,ןָאט ןשידיי

 ןקורדסיוא יד ,סָאמ ַא טימ םענייא ויִּב טעמּכ ןענייז ןעמזיװַאלס ענייז רעּבָא

 =נוא ףיוא טינ טקריװ ךיזןטלעש סעלעקרעס וליּפַא ןוא ,עטרעטיילעג ןענייז

 .ןןיקצעניל םעד ןגעקטנַא קעװַא טלעטש .ןוורענ ערעזד

 ,טרָאװ ןופ סנַאינ םעד רַאפ ליפעג ןכַאװ קידנעטש ַא טַאהעג טָאה רע

 רעטײװ טדער העונצ יד עלעטיוו ןוא ,ןגחוי 'ר יװ שרעדגַא טדער עלעקרעס

 ןופ ןוורּפ עקיצנוק יד ןיא רעדיװ טגנילק ליטס רעיינ ַא רָאג ןוא .שרעדנַא

 ןוא ןעיירפ ךיז ןלעװ ייזח :(553--844 ,11) ןטסקעטיהליפת ןוא :ךנת ןצעזרעּביא

 וד ןוא ךיילג רעקלעפ עלַא ןטכיר טסעװ וד ןרָאװ ,רעקלעפ יד ןעגניז ןלעוו

 ילעפ יד ןּבױל ךיד ןלעװ סע .הלס ,דרע רעד ןופ רעקלעפ יד ןריפ טסעוו

 ,?עלַא רעקלעפ יד ןּבױל ךיד ןלעװ סע ,טָאג ,רעק

 *ערּפ טָאה צקרעװעװ יד .(42 *) לגױפגגױ רעד ןא עקרעװעװ יד ,שאוהי שרעדנַא

 :רעמוז ןצנַאג םעד טלמַאזעג טיג טָאה ר ע סָאװרַאפ ,לגיופגניז םוצ סעיזנעט

 ,טכַאװשעגּפָא ןסע טינ ןופ ,לגיופ רעד

 ;טלמַאטשעגסױרַא םיוק טָאה

 גנַאזעג ןיימ טימ טכוזעג ּבָאה ךיא,

 ןגינעגרַאפ ןבעג וצ דלַאװ ןצנַאג םעד

 ןגירקעג טײצ ןייק טיג לָאמגײק ןוא

 ".,.טכַארט ַא ךיז ןגעװ ןבעג וצ

 ,| םיבתפ 'לגפ .םישודיח עשירעפעש-ךַארּפש סרעגגיטע וצ ךָאנ ןעמוק וצרעד '
 | ,ו"א 2428



 רעגניטע המלש + 4

 יקע םעד ןטלַאהעגסיױא םוקלופ רעגניטע טָאה טרּפ ןייא ןיא לעיצעּפס

 ןרעדליש םייּב :טפַאשרעטּסיײמ ןייז ןזיװעגסױרַא ןוא ליפעג:םרָאפ ףיוא ןעמַאז

 ןיא ךַארּפש עשידיי יד סָאװ ,םעד בילוצ ,ןשינעטלעהרַאפ עשידילטינ

 עשידיי יד ןופ ןבעל רעגיטש ןשיפיצעפס םעד טימ ןדנוצעגפיונוצ גנע ױזַא

 ןוא שיד יי ןשיװצ ץנַאטסיד יד ןטלַאה וצ רעווש םויה:דע ךָאנ זיא ,ןסָאמ

 ישטייד טרעדָאפ ךַארּפש ענעּבױהעג ַא ןַא ,טנמ ןעמ רעדָא ;|ע לשידיי

 םעד זיא ןעמ ןוא םערטסקע ןטייווצ םעד ןיא ןײרַא טלַאפ ןעמ רעדָא ,1שירעמ

 רָאי טרעדנוה טימ ןּכש:לּכמ ןיא ,ױזַא טנייה זיא סָאד בוא ,ּפרייגמ טסקעט

 ,סיײצ טרעגניטע ןיא ָאזלַא ,1837 ןּבירשעג) "ךוטקעדח סרעּבָאלטָאג ןיא .קירוצ

 ןופ גנוצעזרעביא ןַא עלעדיירפ ןידלעה יד טגניז (1876 עשרַאװ ןיא טקורדעג

 : זרעפ יד ןיא "גמ 401 0616 8888 46/ 1:82067 סרעלליש

 ןג0נװזמ 2688, גט 80240860 6

 טמס0 ט6:1888 661 8101208 8081088}

 ם!טומסת) 016 66 1622 86001684

 ט6עסט 108 סו ומ 4660 8 |

 :ױזַא סיוא ןרעּבָאלטָאג ייּב ןעעז

 ,עסיז ענייש וד ,רעהַא םוק

 .החּפשמ עכייר ןייד קעװַא ףרַאװ

 ,ןטעּברַא ךיא ליוו סייווש םעד טימ

 ,הכרּב יד זדנוא ןבעג טעװ טָאג

 ליװ סייװש םעד טימק ןוא "ןריוּבעג טָאה גנילירפ רעד סָאװ ,ןעמולּב/

 זיא'ס ,תמא ןַא ףיוא טגיימעג רעּביײרש רעד ךָאד טָאה סָאד ןוא !"ןטעּברַא ךיא

 !עיטסעװַארט ןייק טיג ךָאד
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 =ַאצ יװצ/ ענייז טמענ .ןעשעג טנעקעג טינ סניֹוזַא טָאה ןרעגגיטע טימ

 :םילשמ ערעדנַא עלַא ןיא יװ שידיי ָאד ןיא ךַארּפש יד 4144 ,|) "סעפ

 ;וװזַאא ײןּבילקעג ןייצ יד ריש ןּבָאה ייזח ,"קילג עטסערג סָאד ןּפַאכז ,"הנידמז

 ,"ַארָאנ, ןוכ גנוצעזרעיא ןייז טנעיײלעג רעלעטשטפירש רעשידיי ַא רימ טָאה 1915 ןיא 1

 ּבָאה ךיא ןעװ .רעטַאעט ןשידיי ַא ןופ גנולעטשַאּב רעד טױל ןכַאמ ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ענלעוו

 יטנעעג רע טָאה ,'טכיײליפ, טרָאװ סָאד ןיהַא טלעטשעגנײרַא טָאה רע סָאװ וצ ,טגערפעג םיא

 ,?ףעלטסָארּפ זיא'ס ,ר ש פ א ןגָאז וצ טינ טסַאפ ןַארָאנ רַאפ, :טרעפ

 1005 ךרעּב) "רעטסײג, סגעסּביא ןופ גנוצעזרעּביא רעש ידיי רעקרָאייוינ רעד ןיא ?

 הפ טונימ רעד ןיא טנַאה רעד ײּב לכיּב סָאד טינ ּבָאה ךיא לײװ ,ןורּכז ןטיול ןריטיצ זומ ךיא

 םעד ןופ גנוצעזרעּביא ןַא זיא סָאד ."חלג ,אּבה.ךורּב, :רָאטסַאּפ םעד ןעמ טסירגַאב (ןביירש

 טָאה ר ע ט רע וו יד ,"6ט168 1288, 188401!/ :שטײד ןיא ךיז טנעײל סָאװ ,ץַאז

 ,ןעזרַאפ רע טָאה ,ןָא ט . לי פ ע ג םעד ,רקיצ םעד רָאנ ,ןבעגעגרעביא רעצעזרעּביא רעד



 235 ףעלשיד טיג רעּבָא ,שידיי

 ָאד טלָאװ טָאװ ,טייק כ ע לש ידיי עשיפיצעּפס ענעי ָאטינ זיא סע רעּבָא

 ױדרָאל ןגעװ ןוא ַאשַאּפ ַא ןגעו ךיז טדער סע תמחמ ,שימָאק טקריװעג ןעוועג

 טלדנַאװרַאֿפ ןָאמַאד ןוא סָאסינַאיד ןענייז (65 ,1) "ברע רעד סרעלליש ןיא

 גנולדנַאה יד זַא ,טרָאפ טריּפש ןעמ רָאנ ,באוי ןוא רסָאנמלש ןיא ןרָאװעג

 טעטש שידיי ַא ןיא טיגנ ,ןַאריט ןשיטײצרַאֿפ ַא ןופ ףיוה םייּב רַאֿפ טמוק

  ,"ףײהלַאװש עדַאלַאּב יד ןרעװ וצ טמירעג טרעװ זיא טּפױהרעּביא רעּבָא

 .רעק רָארָאעט ןיא רּבחמ ריא ;שטייד ןופ טצעזעגרעּביא זיא דײהלַאװ

 ןיא ןלַאפעג ,טלַא טיג רָאי 22 ןייק ךָאו ,1813 זיא סָאװ ,רעטכיד רעד ,רעג

 :קרעװ קיסַאלקטשרע ןייק טינ טיי זיא'ס .ףןענָאעלַאּפַאנ ןגעק המחלמ רעד

 ןָאלּבַאש םעד טױל גנופַאש (עקיטייצמוא טרָאפ ןוא) עטקיטעּפשרַאפ ַא לסיצ ַא

 ןיק ויא ,לַאניגירָא רעד ןיא ַאזַא בוא .1620/6 רעטמירַאב סרעגריב ןופ

 ,שירעלטסניק ןסקַאװעגרעּבירַא טינ םיא טָאה גנוצעזרעביא יד סָאװ ,טינ שודיח

 ,רעוטפױא ןרעסערג םעד רַאפ ןזיװעגסױרַא טראפ ךיז טָאה רעגניטע רעּכָא

 ,ךַארּפש רעטלקיװטנַא ךייר ַא ןיא ךַאז עקיסעמלטימ ַא ןּבירשעגנַא טָאה רעגרעק

 ןייז ןפַאשַאּב טפרַאדעג ןײלַא ךיז טָאה רעגניטע סָאװ טײצ רעד ןיא

 ןלַאפוצנײרַא טינ ןעװעג רעװש גונעג סיװעג םיא זיא סע .םערופ עקיכַארּפש

 זַא ,ץאז םעד טלעטשעגפוא ףךיא ּבָאה (306-3 ,1|{) טיבתכ יד וצ תורעה יד ןיא

 יַאֹּב רעשטײד רעד ןופ סרענעק עגיֹוזַא וליפַא רעּבָא ןעט צ עז עג װ ע בי א ןָא זיא עדַצלַאב יִפ

 םעד ןזיוװנָא טנַאקעג טינ ןּבָאה ,ירָאגערג דנַאנידרעפ יפָארּפ וא רעסיל טסנרע יװ ,שדַאל

 טנַאה ןיא טַאהעג טיג ךָאנ ּבָאװ ךיא ןכלעװ ,לטעצ ַא טנידעגוצ רימ טָאה טציא .רּבחמ ןשטייד

 :ַאּב ,עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאווצ ,ךיא ּבָאה לטעצ סָאד .םיבתכ יד ןבעגעגסױרַא ּבָאה ךיא תעשּב

 ,םישרוי סרעגניטע ןופ םענַײא ןופ לחײמ ןמחנ 'ה ןופ גנולטימרַאפ רעכעלדנײרפ רעד ךרוד ןעמוק

 יגיטע ,ש, :זַא ןָא ךז טבײה סָאװ ,ןרעגניטש ךרוד קיטגטחנגייא ןבירשעג ,המישר ַא זיא'ס

 ."םיקלח יַארד ןיא / ,ענעגייא ןוא צטצעזרעביא ,עטכַאמעגכָאנ / ,טיבתּכ טשידיי .עללַא / ס'רעג

 .השעמ ענײלק ,ךעלדיל (4 ;םילשמ (2 ;{עלעקרעס} רעטַאעהט (1 זַאזַא ָאד זיא גנולײטנַײא יד

 ;טרָא ןטשרע ןפיוא דלַאּב טײטש עפורג רעטצעל רעד ןיא .ךעלטױעװ-סעװַאטַאק ןוא ?רסומ ,ךשל

 יד זַא ,(793 ,11 ןָאקיסקעל) גנולײטטימ סנעזייר ,ז---."רענרעק ןאפ עטדאלאב עדיַאהלַאווע

 טנכײצַאב ךָאנ רימ ןעניפעג המישר רעבלעז רעד ןיא -- ,שלָאּפ זיא ,סטטסייל ק זיא עדַאלַאּב

 טימ דגיה רעד :(םיבתּכ יד ןיא רוקמ רעײז ןזיװעגנָא 114 טױל ןױש ּבָאה ךיא סָאװ ,יד ץוחַא)

 .גָארּפ) ןַאירָאלפ---ןערעג עממירפ יד 1114 י"כ ןיא יװ ,"ָארדעפ, טינ ןוא) ּפָאזע--שײלפ םעד

 ילעּב איד ;טרעללעג--םידש איד ןטרעללעג---סקַאלימפ ;{1704--1785 ,רעטכיד:םילשמ רעשיזיוצ

 םעד טימ ףלָאװ רעד ןטרעללעג---האולה:לעב רעד ;ןעטנָאפַאל---קערשייה רעד ;ןרָאדעגַאה---תוצצ

 ןד ןגניססעל--תולצע םעד ןיפ בױל טָאד ןטרעללעג--ןיה רעד טימ ןיב איד ןגניססעל--עלעקיצ

 םייּב ;'עקָאלג סרעלליש יװ רעגייטש ַא, :ןבירשעגוצ זיא ?טכעל , םייּב ןגניססעל---תואּפ איד טימ

 | ,"איגעלע, ןבעגעגוצ זיא "רבק סדניק ההיא ַאב לחר, ײּב ןוא ?דילגָאלק

 ןיא וא שטײד ןיא ןרָאװעג טמערופעגכָאג ליפ ֹזַא ןיא סָאװ ,"ערָאגעל } סרעגריב *

 | ,1778 ןבירשעג זיא ,ןכַארּפש ערעדנא
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 םעד ןיא רע רָאנ ;םינּתֹוחמ ןוא םיאנּת ,ךודיש ןופ טלעװןפירגַאּב רעד ןיא

 ןיא ךַארּפש רעד טול סָאװ ,דיל ַא ןּבירשעגנָא טָאה ןוא ןענַאטשעגיײּב ןויסנ

 סָאװ הביבס רעד ןופ טירָאלָאק רעד טיהעגּפָא ןיא סע רעּבָא ,שידיי ןייר סע

 ,ןּבירשַאּב טרעוו

 ,רעדיל סרעגניטע ןופ טעטילַאװק רעשירטעמ רעד וצ ךייש זיא סָאװ

 ַא דײהלַאװ עּבלעז יד .םגט ַא ןָא יװ טעמּכ ןענייז ייז :ץרוק ןגָאז ןעמ ןעק

 טָאה רעגניטע רָאנ--לקשמ ןטלקיװרַאפ גונעג ַא ןיא ןגירשעג זיא רעגייטש

 ןויב ּבײהנָא ןופ ןטלַאהעגסױא םיא ןוא ךעלטקניּפ ןעמונעגרעּביא לקשמ םעד

 סָאװ סָאמ יד רעּבָא ,ןרעלליש ןופ ןטָארטעגּפָא רע זיא "ברעװ םעד ןיא .ףוס

 רעד ןיּב הרוש רעטשרע רעד ןופ ךרוד טײג ןּבילקעגסיוא ךיז טָאה רע

 ַא רַאפ שממ ןיװעגסױרַא ךיז רע טָאה (43 ,) ?רוּכש רעדח ןיא ;רעטצעל

 סעלעדנעמ םיא ןגעקטנַא סיֹוא טעז ענטעמַאה יװ ,(זרעפ םעד ןופ זָאוטריװ

 יד טָאה ,טרעדנוהרָאי ןופ ףוס עמַאס םוצ ,ןגורפ ייּב טשרע !יוב:ןזרעפ

 ,טרָאפ יד ןריוויטלוק ןעמונעג קירוצ עיזעָאּפ עשידיי
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 ,קרעװ טסערג סרעגניטע ,"עלעקרעסח טמענרַאפ טרָא רעדנוזַאּב ַא רָאג

 טרעװ טכערמוא זַא ,ןזייוו ףרַאד יז :עמַארדסיזעס ַא זיא יעלעקרעסח

 .רַאּכ יד ךיוא ןענייז רעּבירעד .טריפמוירט רשוי ןוא טפָארטשַאב ףוס5לכ:ףֹוס

 טעז טּפױהרעּביא ,ןטפַאשנגײא ןופ רערעּפרעקרַאפ לייט ןסיורג םוצ ןעגיוש

 ןענייז יז רעװ סיוא ןיוש ןגָאז ןעמענ יד .ןדלעה עוויטיזָאּפ יד ייּב סָאד ןעמ

 ןּכ ומשּכ ףגָאז ןעמ ןעק ןכעלדער ףיֹוא ךיוא ןוא ,ץר ע הט וג טסייה דוד 'ר

 שילַּפמָאק רעטסערג רעד) "?ךוּב ַא יװ טדערפ ןֹוא טנעדוטס ַא זיא רע .זאוה

 =סטָאג ַא ךױא ןיא רע רעּבָא ,((ןגָאז םיא ףױא ןעק עדניה סָאװ ,טנעמ

 רע סָאװ ,טינ רָאה ַא ףיֹוא זדנוא טרעדנואוו סע ,די רעכעלרע רעקיטכרָאפ

 ײײס ליּכשמײרעטסומ ַא ןופ ןעמַאנ:רעטסוט םעד ,סוקרַאמ ןעמָאג טעד טגָארט

 ,"איילעממערפ דנוא ןיזטכיילז סנהָאזסּפלָאװ ןיא ייס ,"ךענעה ּברח סלעכייא ןיא

 :ריא טימ ןשטנעב ךיז געמ ןעמ סָאװ ,לדיימ עשידיי ערשּכ סָאד זיא עדניה

 טעװ יז ןוא ;עלעבײט ַא יו ןדײשַאּב ןוא ליטש ,ןײרַא טױט ןיא זיּב יירטעג

 רעד ןיא ןייז וצ דרומ רעדיײא טלעװ רעד ןיא םירוסי עלַא ןייטשסיוא רעסעּב

 ךיא רעּביא טלעטשעגקעװַא (טניימ יז יװ טיױל) טָאה רעטָאפ רעד סָאװ ,ןעמומ

 .עטסוּפורטוּפַא ןַא רַאפ

 ךיא ;שיטַאמעכס וצ טלָאמעג ןענייז ןענָאזרעּפ לייט :טרָאװ ןייא טימ

 ילעפוצ לָאצ יד סיורג וצ זיא סע ןוא ,קינילדָארג ֹוצ ןיוש טייג גנולדנַאה יד

 רעּבָא ,יצפיוא ןטפניפ ןיא ףיוא ךיז טרעטנָאלּפ ליונק רעד עכלעו ךרוד ,ןטייק

 טסייג ןיא ןפַאשעג טָאה רע .סרעגניטע טינ ןענייז םיכרד יד ןוא גנַאגוצ רעד

 ,רעלרע ,,ןעלטגרָא---164108 }
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 טָאהעג הפוקּת רענעי ןיא ךיז ןּכָאה םינימ עשירָארעטיל עלַא .טייצ ןייז ןופ

 ףיז טָאה ןּבײרש םילשמ יװ טקנוּפ :רעדליגרַאפ ןוא ןעמרָאנ עטסעפ ערעייז

 עידעמַאק רעד ןופ דלעפ ןפיוא טָאה ֹזַא ,ןענעטנָאּפַאל יב טנרעלעג טלעװ יד

 695 ןלָאז ףימ טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ עיזזעמַאק שכלטוו .רעילָאמ טגיניקעג

 ןרעּפרעקרַאפ טרָאד ןפרַאד ןענױשרַאּפ יד זַא ,ןעז קידנעטש רימ ןלעװ ,ןעמ

 ענײמעגלַא ןַא סעּפע סרּבחמ םעד ןעגנערּגוצסױרַא ידּכ ,ןטּפַאשנגיא עטמיטשַאּב

 ןרלעה =: ןלייטנייא רךימ ןענעק טייצ רענעי ןופ עידעמָאק רעדעי ןיא .שעדיא
 עלַא טימ ןשטנעמ ןענייז עטוג יד ,עזײּב ןוא עטֹוג :טעירָאגעטַאק ייווצ ןיא

 ףָאג רָאנ סטוג עמַאסװ לײװ ןוא .טכעלש ולוּכ ןענַײז עטכעלש יד ,תולעמ

 טויטַאגעג יד זַא ,אליממ סיוא טמוק ,??ןײטשַאּב טיג טלעװ רעד ןיא ןעק ןיײלַא
 :ןרעגניטע ייּב ךיוא זיא ֹוזַא .עװיטיזָאּפ יד יװ ןטָארעג רעמ דימּת ןענייז ןּפיט

 רעּבָא ;רעגָאזירסופ ,שןרענַאזערח עשינַאלּבַאש ןעגייז ןענַאזרעּפ עלַאעדיא יד

 ,עקידעּבעל ןענייז ?סקינױרט עקלעמש ,רעלדנעה לאיובג ,ןנחוי בר ,עלעקרעס

 ףרעגערט הנװּכ סרּבחמ םעד ןיא ןעניז "יז ךיא םגה ,ןטלַאטשעג עלופטולּב

 .תונורסח רעדָא ןטּפַאשגדייל עסיוועג ןופ

 ?ףעסװ ןכלעװ ֹוצ ,רוטַארעטיל רעשידי רעד רעסיוא קרעװ ַא ןַארַאּפ

 סור םעד גגנַאגןעקנַאדעג ןיא ןוא טלַאהניא ןיא ךעלנע שוריפּב ןיא "עלעק

 ףימ שטָאכ םירָאװ ;גולפ ןיא עגדָאמ טגנילק סָאד ,??לסָארָאדעיגש סניזיװנָאּפ

 עדמערפ גונעג * ךעלטעוװַאטַאק ןוא רעדיל ,םילשמ סרעגניטע ןיא ןעניפעג

 ףס ַא קירוצ רָאי טרעדנוה טימ ץשָאמַאז ןיא ליּכשמ ַא ייּב ןעמ זיא ,ןסולֿפנײא

 רעדייא ,ןסולפנייא עשיזיוצנַארפ וליפַא ,עשיליופ ,עשטייד ןכוז ֹוצ הטונ רעכיג

 ףעד ןופ טלַאהניא םעד ןוט קוק ַא טשרָאקָא רָאנ ךימָאל רעּבָא .עשיסור

 .עידעמָאק

 ןיא ךיז יב עטסָאּבעלַאּב עתמא יד ויא ,עטצירּפ ַא ,ַאװָאקַאטסָארּפ

 *עװ רענייא רָאנ ןַארַאפ .לפַאנק ןרעטנוא ריא ייּב זיא רעריא ןַאמ רעד ,ףיוה

 םיא טױל סָאװ ,ַאקשונַאּפָארטימ ןוז ריא זיא סָאד ;דנילב ּביל טָאה יז ןעמ

 יד רָאב ,תויתוא יד ּפַאנק ןָאק ,גנוי רעבָארג ַא יא רע .!קרעװ סָאד טסייה

 יב ןַארַאפ ,גנודליּב ןייז ןוּפ ןוא תומכח ענייז ןופ ,םיא ןופ ןָא טלעווק עמַאמ

 ,"רירפ טרָאװ ַא, ,"עלעקרעס , *

 טינ ןעמ ןָאק םיא -זַא רעדָא טיג םעגײק טױרטעג רע זַא ,ןעמָאנ רעד טײטַאּב יצ ?

 ?ןעיורטצג

 ,עיג, ןײז ,1702 ןּברָאטשעג ,1744 ןריוּבעג ,רעּבירש-עידעמָאק רעשיסור א ,ןיזיװנָאפ *

 ,1789 ןּביױשעגנָא רֶע טָאה ?לסָארָאד

 טָאה ױזַא .רעקירָאירעדנימ ַא ,רענעטקַאװרעד:טיג א שטײט רעד זיא 11ס2ס0קססאע *

 "עג טינ ךָאנ ןּבָאה א רָאי 19 פ רעגנײ ןעװעג ןענייז סָאװ ,ךעלדגיז עשיצירּפ יד ןפורעג ןעמ

 =ַאב ןעמ רָאנ ,רָאי 15 ןופ רעטלע תמאּב זיא ַאקשונַאּפָארטימ .רעטילימ ןיא ןעגיד ןייג טּפרַאד !

 ,סיוא סָאד טלַאה



 רעגגיטע המלש 299

 ןטכעלש רעיײז טלדנַאהַאּב ןעמ עכלעוו ,עיפָאס עצינעמילּפ ַא ּבוטש ןיא ייז

 עיפָאס רָאנ ,ןיניטָאקס רעדֹורּב ריא טימ ןכַאמ הנותח יז ליוו ַאװָאקַאטסָארּפ

 .ןענַאלימ ריציפָא ןגנוי ַא ּביל טָאה יז לייוו ,ךיז טרעוו

 ןכלעװ ןגעוו) םודָארַאטס רעטעפ ריא ןֹופ ווירּב ַא ןעיּפָאס ןָא טמוק סע

 טָאה ַאװָאקַאטסָארּפ ;ריּביס ןיא ןּברָאטשעג זיא רע זַא ,טנימעג טָאהװ ןעמ

 רַאפ ןייז ללּפתמ ןסיײהעג טױט ןייז ןופ גָאט םעד ןיא רָאי עלַא ןליפַא ןיוש

 עטשרוי רעקיצנײא ןייז רַאפ טכַאמעג יז טָאה ןוא טּבעל רע זַא ,(המשנ ןייז

 גנוַיצַאּב סעמומ רעד ןצנַאגניא ךיז טייּב רעטציא .ןרָאפ וצ דלַאּב טמוק ןוא

 .ןעקשונַאּפָארטימ טימ ןעיּפָאס ןכַאמ הנותח רעטציא ןיוש לי יז ;ןעיפָאס וצ

 וצ טמעג ,ּבוטש ןיא גנוריפ עכעלרעדיוש יד טעז ,ןרָאפ וצ טמוק םודָארַאטס

 רעד ןופ טַאגעלעד ַא ;ןענָאלימ ןטּבילעג ריא רַאפ הנותח יז טכַאמ ןוא ןעיפָאס

 ףיוה ריא רעּביא טכַאמ יד ןעװָאקַאטסָארּפ ייּב וצ טמענ ,ןידװַארּפ ,גנוריגער

 טקיש ןעקשונַאפָארטימ .טכענקּבײל יד וצ גנויצַאּב רעכעלשטנעממוא ריא ּבילוצ

 טָאװ :ףורסיוא סמודָארַאטס טימ ךיז טקידנע עידעמָאק יד .ןעניד קעװַא ןעמ

 ,?תורימ עטכעלש ןופ טכורפ יד ןענייז

 יד ןופ סנייא זַא ,טייוװ ױזַא רימ ךיז טכוד ָאד טייג םזילעלַארַאּפ רעד

 ,רעטסומ ןשיעּפָאריײא:ברעמ ןייא ףיוא טקוקרַאפ ךיז ןּבָאה עדייּב רעדָא : ייווצ

 טָאה רעגניטע רעדָא ,ןרָאװעג ןענופעגסיוא טינ הּתע;תעל ךָאנ ןיא רעכלעוו

 .:ןעניזיוװנָאפ יב טעשזוס םעד ןעילטנַא

 ןפואימושב ךי ךיוא טימרעד ךָאנ זיא ,עטייווצ סָאד וליּפַא ןעמונעגנָא רעּבָא

 ןענייז ןדלעה ײר עצנַאג ַא סָאװ רָאנ טינ .וטפיוא סרעגניטע טרעגימעג טיג

 ןופ רכז ןטסדנימ םעד ןָא ,סקיטכערפ ַא זיא ןושל סָאד סָאװ רָאנ טיג ,עייג

 ,ןּבעל ןשידיי ןופ ןעמונעגסיורא ןענייז אפוג ןענױשרַאּפ יד ךיוא ;טייקדמערפ

 עלַאנַאיצַאנ ןענייז ַאקשונַאפָארטימ ןוא ןיניטָאקס ,ַאװָאקַאטסָארּפ יװ ױזַא ןוא

 עקלעמש ןוא לאירבג ,עקירעדירפ ןוא עלעקרעס ןענייז ױזַא ,ןטלַאטשעג עשיסור

 .ןרוגיפ עשידיי עלַאגָאיצַאנ

 סָאד זיא סָאװ רעּבָא .וָיַאנ טוג זדנוא ייּב סיוא "עלעקרעסח טמוק טניה

 ןבירש עג ,טרעדנוהרָאי ןט19 ּבײהנָא ןופ עסעיּפ ַא ןטסעמ וצ גנַאג ַא רַאֿפ

 רעזדנוא ןופ סָאמ רעד טימ ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ חסונ ןטיול

 רענעי ןופ ןטקודָארּפ יד טימ ןיא ,ןכײלגרַאֿפ אקווד בוא ןקַאמשעג ןקיטנייה

 סעלעדנעמ וליפַא ,סעשטיװָאקלַאפ ,סרעּבָאלטַאג ,סדלעפנעסקַא טימ .הפוקת

 *עינ, זַא ,זייוונָא ןייק ןענופעג טיג ךיא ּבָאה רעקירָאטסיה?רוטַארעטיל עשיסור יד יב 1

 לד ןַא ,רדסּכ ןָא טוײװ ןעמ ,טרעקרַאפ ;!ריפַא, ןדמערפ ַא טל טױּבעג ןַײז לָאז ?לסָארָאד

 זיא'ס זַא ,ןגָאז טינ ןעמ ןָאק סנקירעּביא---,גנופַאש רעלַאנָאיצַאנ:ןײר ןופ קורדסלוא ןָא זיא עסעיּפ

 *עג לשמל ךיז טָאה רע ;עידעמָאק עשיסור יד טנעקעג ןּבָאה לָאז רעגניטע ,ןסָאלש עגטיוא

 .ס ע ד 8ַא ןיא ריא טימ ןענעקַאּב טנעקי



 289 םרָאפ עשלעּפָארײא

 רעגניטע ליפיו ףיוא ,קילּב ןטשרע םייּב רימ ןעעז ָאד ,קרעװ עשיטַאמַארד

 .ועניב רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןײטשרַאּפ ןיא ענעי טגיײטשעגרעּבירַא טָאה:

 ךיײלגרַאפ םוצ ךיז ןלעטש וצ ןעייש טינ ךיז ףרַאד "טלעקרעס, רעּבָא

 עידעמָאק ַא טײצ רענעי רַאֿפ ןיא "עלעקרעסא .קרעוו עשידיי:טינ טימ ךיוא:

 ,טיגשכרוד ןשיעּפָארײא ןקידהשקשיג ץנַאג ַא ןופ
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 סױרַא ךיז טזייוו סָאװ ,טקנוּפ םוצ ןעמוקעגוצ רעדיװ ָאזלַא רימ ןענייז

 ןײז ןופ טײקשיעּפָארײא יד :ןפַאש סרעגניטע ןופ טקגופיױרעק םעד רַאפ

 הילא ןופ ןוא ךובלאומש ןופ ,סוטרַא ןוא ךירטיד ןופ טיײצ רעד ןיא .טרָאפ

 .ָארײא רעד ןופ לײט ַא ןעװעג רוטַארעטיל רעזדנוא זיא ןענַאמָאר סרוחּב

 רָאי טרעדנוהייװצ טעמּכ רוטַארעטיל עשידיי יד זיא רעטעּפש רעּבָא ,רעשיעּפ

 שריגש ןגנע םעד ןיא טסערּפעגנייא ,ימלשורי ַא יוװ ןסקָאװַאּב ןעגנַאגעגמוא

 ןגױצרַאפ ןעװעג זיא עּפָארײא ןייק רעטצנעפ סָאד ,ןיד ןשיטעקסַא ןופ לּבייל

 ךרומ טוװרּפעג ָאי טָאה גנוגעװַאּב עשידיסח יד ,ךָאמ טכיש רעטכידעג ַא טימ

 ןעמונעג טָאה יז ןעװ רעּבָא ;הכלה דעד ןופ תוא ןקיטכעמלַא רעד ןיא ןייז

 ןיא רעגיטש ַא ,לעוּפה לא חוּכמ עיגרעגע ערעייהעגמוא ריא ןעגנערבסױרַא

 ןָא ,תישארּב ַא ןעװעג סײנַארעּביא סָאד ןיא ,תוישעמ סרעװַאלצַארּב ןמחג יד

 רעשיריי;טינ רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עשירָארעטיל יד ןיא ךיז ןענעלנָא םוש

  סײררעּביא ןגנַאל םעד ךָאנ טײנַאב סָאװ ,רעטשרע רעד ויא רעגניטע .טלעוו

 ַא וצ ףײלג ,ליפעג םעד רימ ןעמוקַאב םיא ןענעײל םייב ,געװ ןטלַא םעד

 ןופ רענעט ןגָארטרעד טכירעגמוא ךיז ןטלָאװ הסיפת רעד ןיא םענעגנַאפעג

 שָע/ט ענעדײשרַאֿפ רעּבָא--רעגעט עכַאװש ,רענעט עסַאלּב .גנַאזעג ןטײװ א

 .ירפ רעד ןופ ,ןסיױרד ןופ ןעמוק ייז--רקיע רעד ןוא ןרענ

 ןױּפש יד טימ ךיז רימ ןענעגעגַאב סרעגניטע רעדיל עשיריל יד ןיא

 ,הנבל יד ,עקנַאל יד ,דלַאװ םעד טגניזַאב רעּביירש רעד ,םזילַאטנעמיטנעס ןופי

 רע .ַאהוה ןוא למוט ןופ טשינ טסײװ סָאװ ,ןבעל עשיפרָאד סָאד טּביול רע

 טגניז ןוא רעדניק ענייז יװ ױזַא ףָאש יד טיה סָאװ ,ךעטסַאּפ םעד אנקמ זיא

 םעינ םעד ןופ ּבײהנָא םײּפ ךיז טנַאמרעד רע .לדיל ןייז ייגרעד ךיזי

 סָאװ ץלַא זַא ןוא עלעגניר ַא יװ ךי טײרד ןבעל סגשטנעמ םעד זא ,רָאי

 טקנעדעג ,ןטשרעּבײא םוצ ןוחטב רעד רעּבָא ןײּברַאפ טייג טלעװ רעד ףיוא

 | .רַאּפשנָא ןַא ןוא טלַאהנָא ןַא ןּבעג ודנוא ןָאק ,רע

 ַא ןיא רעילָאמ קיטש ַא ,טגָאזעג ןיוש יװ ,רימ ןּבָאה "עלעקרעסק ןיא

 טימ טַאהעג ר"מ ןבָאװ ,ךות ןיא ךיא ?עלעקרעכ, שינעצס יה ,ז"װַאפ ןטסעּב םעד !

 יףתסא טימ) לָאקרוט .ז ןופ גנורינעצסניא רעד ןיא טָאה עסעיפ יד ןעה ,קירוצ רָאי שכעלטצז

 .ןעגנוריממלא רעטרעדגוה ןטלַאהעגסוא (עלָארילוטיט רעד ןיא יקסנימַאק לח:

 10 עטכישעגי"רוטארעטיל טשידיי



 רעגניטע המלש 200

 ףיז טריּפש גניסעל ךיוא .ןעטנַאפַאל קיטש ַא םילשמ יד ןיא ;לוגלג ןשידיי

 ןּבירשעג ,רעדילניייה ןּבירשעג טָאה רע ;טײקטלקריצעגּפָא רעקידלכש ןייז טימ

 ףיל סָאדװ ןכַאז עכעלטע .םיא ךָאנ רעגניטע ןוא ,רָאי םעיינ םוצ סעדָא

 =רעּביא טקעריד ןענייז ("תואּפ יד טימ ןדח ן"הטוש השנמח ן"תולצע טעד ןופ

 ףופ ץוצינ ַא שידײ ןיא רעּבירַא טגָארט "טכיל סָאדח ,:ןגניסעל ןופ טצעזעג

 | ?טסײג ןשרעלליש

 פא ןַא טכײרגרעד רוטַארעטיל רעזדנוא ֹוצ טָאה ?דײהלַאװש ךרוד

 העטיר ַא טימ ףַארג ַא .גנוטכיד:עדַאלַאּב רעשיעּפָארײא רעד ןופ ץנַאלג

 ןייז רַאֿפ טכוז רעטָאפ רעזײּב ַא ;סָאלש ַא ןיא ןדנוא רַאפ סױרַא ןטערט

 ךופ ץלַא ףױא טירג זיא רעטּבילעג ַא ;טַאטשּפָא ןכיוה ןופ ןַאמ ַא רעטכָאט

 ַּב טימ טקריו ןוא ףױא טייטש רּבק ןופ תמ ַא ;ןגעװ סרעטּבילעג רעד

 יד יײּב רַאוסעסקַא רעקיטײנ טגנידַאּבמוא ןַא ,ןָאה רעד ן;גנולדנַאה רעד

 רעדיװ .טכַאנ רעד ןופ סגטָאש יד יירקעג ןייז טימ טּבײרטרַאפ ,רעקיטנַאמָאר

 =װ רעקרַאטש ןיא סָאװ עּביל רעד ןגעװ ןעגנועג שידיי ןיא ןעמ טָאה

 תשעמח טביז ןדנוא  ייּב ןרָאװעג טמוטשטנַא זיא סָאװ ,וויטָאמ ַא--טיוט רעד

 .טהרמזו העירּב

 לייט ַא ןרָאװעג סײנַארעּביא רוטַארעטיל עשידיי יד זיא ןרעגניטע ךרוד

 =רענעלקרַאפ ַא ןיא יװ ױזַא זיא גנולגיּפשּפָא יד ,תמא ,רעשלעּפָארײא רעד ןופ

 רערעקרעּביא רעד ,רעמערוטשןטלעװ רעד ןעװעג טינ זיא רעגניטע ,:זָאלג

 טלָאװ רענלָאק רעכױה רעד יװ םינּפ ַא טָאה סע .טעּפמיא ןסױרג ַא טימ

 םעד ךיױא לָאמלײט רָאנ ,ןדלַאה םעד רָאנ טינ שינעגנעפעג ןיא ןטלַאהעג

 :לַאניגירָא ןיא סגניסעל ?ךעלסעװָאטַאק , ייווצ עטנָאמרעד יד אמגודל 1

 טז 8ט986 8111 668 48

 ןזטי 2000614 ןאנ?ט1ט5, ןטמ81ע8ט1160סמ 008100,

 004 6טעסם 468 4106 2סש8תמ; סע 0466 81800 208 0218

06 416 441 

 016 םטוט 08181006: תתהת 8889 816 80268ע2 ןםע 14828ע}

 28 0008 1םז םהפע 800 86868/2, 218 810 68 1:40106, ש8ז=

 ."לעטטיק רעד, סנַא:טײר שריה זיא 6010026 סרעלליש ןופ גנוטעּברַאַאּב עטייווצ ַא ?

 .װ"א 211 ליפ"דײ ןיא ױדנַאל דערפלַא ר"ד עז .1803 ןיװ

 ףעד עגונּב וליפַא ןריטַאטסנָאק רעקיטירק יד בױא ,ןדער ןױש רימ ןענעק סָאװ *

 "ןעגנוטכיר עש;עּפָארײא-ברעמ עלַא ןגעלפ ה*י ןט19 ןזיּב זַא ,רוטַארעטיל ר ע ש י ס ור רעסיורג

 :טּבײרש יקסװָאלעטעװ רעקימעדַאקַא רעד יװ רערענעלק ןייק טינ ,ןרעװ טכעלניילקרַאפ ריא ןיא

 סױזַאּב ריא ךײ טגעלפ ,זדנוא וצ ןײגרעּבירַא טגעלפ גנומערטש עשירַארעטיל סעּפע ַא רָאנ יװ}

 נס סקס תגסץססםקאע 38 תאז עממססעטסזס החנסק-,) ןרעכַאלפרַאפ ןוא ןרעלעמשרַאפ

 .("ניצמטסזס ע03ס8עװ8ה 010 004028 ס'ץנאעתהההספ ח אסהעיצפנז8



 201 ףינָאיּפ רעד

 לָאמַאטימ טנעקעג טינ גנולעטש.ןרינָאיּפ ןייז ןיא רע טָאה ,ױזַא דלַאּביװ .טסיײג
 ןדנַאטשמוא עכעלקילגמוא יד ,ןסלער עײג ףיוא רוטַארעטיל יד ןוט ּפוטש ַא
 ,ןימיײלּכ ןקורדּפָא טוָאלעג טיג הרוש ןייא ןייק םיא ןּבָאה סָאװ ,ןּבעל ןייז ןופ
 ריואוועג םיא ןגעװ זיא ןעמ ןעװ ןוא ;העפשה ןייז טריצודער רעמ ךָאנ ןּבָאה
 יל יד ןױש טָאה ,וגמולשישנַא עשיליּכשמ יד ןופ רדג םעד ץוחמ ןרָאװעג
 רעיהעגמוא טרָאפ ןיא טײטַאב ןײז רעּבָא ,רעטײװ טרַאּפשעגנָא רוטַארעט
 ףָאנ רעטשרע רעד טָאה רע ,טלעװ רעזדנוא טרעּפכורּפַאּב טָאה רע :סױרג
 ןּפינקרַאפ שינָאמרַאה ןעק ןעמ זַא ,קרעװ ענייז טימ ןזיוועג רעטרעדנוהרָאי
 .שידיי ןוא ךיי א שטנעמ



 קיד ריאמ-קיזייא .ו
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 ןעמ זַא ,סױרַאפ טײװ ױזַא קעװַא טציא זיא רוטַארעטיל עשידיי יד

 רעד ןיא ןענַאטשעג ןעניײז סָאװ רעּביירש יד ןסעגרַאפ טולָאסּבַא ןיוש טָאה

 ןוא קירוצ רָאי גנילדנעצ רָאּפ ַא טימ רערעזדנוא רוטַארעטיל רעד ןופ ץיּפש

 ךיז טָאה ןּבעל עשידיי סָאד .רענעייל יד ןופ תוחומ יד טשרעהַאּב ןַאד ןּבָאה

 .יירש עקיטלָאמעי יד וצ גנויצַאּב יד זיא אליממ ןוא ,ןטיבעגרעגיא ןצנַאגניא

 : .ייז טסייװ ןעמ טינ ,ייז טרעה ןעמ טינ .ערעדנַא ןַא ןרָאװעג יועּב

 ענײר ןיק ןּבָאה טינ ןעמ טעװ סיװעג .טינ סָאד זיא רשוי ןייק רעּבָא

 ןופ ןוא םידיסח יד ןופ ןטעּפשּפָא סדלעפנעסקַא ןופ גנוקידירפַאּב עשיטעטסע

 ןקיטנייה ןכעלטינשכרוד ַא ייּב .תואצמה עטרעפעפעגרעביא לָאמטפָא סרעּבָאלטַאג

 ןופ רעּבײרש ַא ייּב רעדייא רערענייפ ַא לָאמטפָא קַאמשעג רעד זיא רענעייל

 ןענייז יז .טינ ןעמ ףרַאד ןצנַאגניא יז ןפרַאװּפָא רעּבָא ,קירוצ רָאי 70--50 ַא

 רעגײטש םעד ןוא ךַארּפש רעד ןופ ,טײצ רעייז ןופ תודע עטוג זדנוא רַאפ

 זַא יה ,ןרעװ ריואװעג ליװ סע רעװ זיא .ןעװעג ןַאד ןעניײז סָאװ ןבעל

 ןעק ןטכענ םעד ןָא ןוא -- סעדיזרעטלע ןוא סעדײז ענייז טּבעלעג ןּנָאה

 טינ ןגרָאמ םעד ןוא ןײטשרַאפ טינ טנײה םעד ךיוא ךעלטנגיא ךָאד ןעמ

 סע ןוא .ךעלכיג ענעסעגרַאפ ענעי וצ ןעמענ ךיז ןומ רעד -- ןעזסיורַאפ

 רָאג ךז טעװ ןעמ ּבױא ,ךױא האנה לסיּב ַא ןיז טױעשַאּב ייברעד טעװ

 יז ףרַאד ןעמ ,שּפיה רימ ןעניפעג טנעלַאט ןופ ךעלדנרעק לייוו ,ןענעײלנײרַא

 | ,ןּבָארגסױרַא ןענעק רָאג

 ַא ןטָארטעגסױא ה"י ןט10 ןיא ןּבָאה סָאװ ,רעביירש ענעי ןופ רענייא

 ,ענליו ןופ קיד ריאמ-קיזייא יא ,,רוטַארעטיל רעקיטנייה רעזדנוא רַאפ געוו

 ןוא ןּבערטש ,ןּבעל טָאד גיוא סרעזעל םעד רַאפ ןייטשפיוא ןכַאמ ליוו יא

 עשידיי עצנַאג יד זַא ,סיורג יװַא ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,ןַאמ םעד ןופ ןּביירש

 ןטעגרַאפ טכערעגּפוא ױזַא רע זיא דנוצַא ןוא ,ןעגנולקעג םיא טימ טָאה טלעװ

 ,ןרָאװעג

 ףנָעדֲעג ןדי ךס ַא .םלוע;תיּב רענליו ןפיוא רע טגיל רָאי 35 לֹּכה:ךס
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 ירפרעדניא עלַא טגעלפ סָאװ ,ןקשטיטלַא ןקידובּכּב סעד טָא ,ךָאנ םיא ןעק

 ,לפיטש:הטיהש םייּב סָאג ןפעטסףןיילק ףיוא רעירפ) ּבוטש ןייז ןופ ןײגסױרַא

 -- טָאטש רעד רעּביא ןייגכרוד ךיז ןוא (סָאג ןַאפעטס-סױרג ףיוא ךָאנרעד

 רעד וצ ןעװעג זיא געװ ןייז ,סױא.רָאי ןייא:רָאי ןוא סױא:גָאט ןייא:גָאט ױזַא

 ערעיײיז ןטלַאה ןדיי ואװ טרָאד ,וצ סָאג רעװעקטַאי רעד וצ ןוא סָאג רעשידיי

 רעדיינש רעד ןוא ךוש םעד טרעמַאה רעטסוש רעד ואוו ,ךעלמערק עקידעגָאלק

 ,ףיוהלוש ןפיוא ןעגנערּברַאפ רע טגעלפ טייצ שּפיה ,לדָאנ רעד טימ טעּבַאשטש

 ןוא טָאטש ןופ רעסַאװ עטסעּב סָאד ןעװעג ןיאס ֹואװ ,"רערא םייּב ,ָאד

 ןעװעג זיא ,ןגורק ערעיײז טימ ןעמוק ןגעלפ טָאטש ץנַאג ןופ ךעלדיימטסניד

 ןּבָאה עלַא ,דײ רעבושח ַא ןעוװעג ןיא ריאמפקיזייא 'ר .עזרעּב עקידנעטש ַא

 ןעמ לייוו ,םיא רַאּפ ןפָאלעג טיג ןיא ןעמ רעּבָא ןטכַאעג ןוא טנעקעג םיא

 ,לױמ סָאד ןסָאלשרַאפ ןטלַאהעג טינ טָאה רע ,סעומש ןייז טַאהעג ביל טָאה

 םלוע הענליוו ןשיװצ ןּבעל טשרע ךָאנ ןוא ,ץיוו ַא ףיוא ןעוועג ליופ טיג

 רָאּפ ַא ,ןעמָאנ סריאמיקיזייא ןיא םוא ןעיײג סָאװ ךעלטרעווכיילג רעטרעדנוה

 ,אחרוא-בגַא ןלייצרעד רימ ןזומ ייז ןופ

 ,ןרָאי עטרעטיּברַאפ טַאהעג ריא ןופ טָאה רע סָאװ ,גייוו סריאמיקיזייא

 רעיא טכַאמ סָאװװ :טגערפעג רעטנַאקַאּפ ַא םיא טָאה ,קנַארק ןעוועג זיא

 יב רָאנ ,יז זיא רעטניזעגש :ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה י?ריאמ:קיזייַא יר ,ּביוו

 ,"טיג רעס

 ַא רעייז ,ווָאקיביּב רָאטַאנרעּבוג:לַארענעג ַא ענליוו ןיא לָאמַא ןעוועג

 ק ליװ לַארענעג רעד זַא ,ןעגנַאגרעד ןדיי ןענייז לָאמגייא ,חררש רעגנערטש

 ןוא ,קערש ןופ ןרָאװעג טרעטיצרַאפ ןענייז ייז .לוש עסיורג יד ןקוָקַאּב ןעמ

 יד ןוא ןעמוקעג זיא ֹווָאקיביּב רעּבָא ,ןרעק ןוא ןעמַאר ןּבױהעגנָא טָאה ןעמ

 רימ ךיא יג ,ריאמ?קיזייא ךיז טסעומש ,טנװָא ןיאח ,טַאלג ּפָארַא זיא עיזיווער

 רעטנוא טײהרעגעטלַאהַאּב סעּפע ןפעלש ןדיי זַא ,עז ןוא סָאג עשטייד רעּביא

 "ד :ײז ןרעפטגע ?ָאד ריא טגָארט סָאװ ,ןדי" :ייז ייּב ךיא גערפ ,סעלָאּפ יד

 לוש ןיא קירוצ עטָאלּב יד רימ ןגָארט ,רעּבירַא םשהפךורּב ןיוש זיא הרזג

 ?ןןײרַא

 טייצ ןיוש ,ייאק :טגָאזעג רע טָאה ,ןרָאװעג טלַא זיא ריאמ.קיזייא ןעוו

 | | " ,,ןייצ ןייק ָאטיג רָאג ,דרע יד ןעייק ֹוצ

 ףוא טרַאװעג ןוא ןײרַא ליומ ןיא ןטלַא םעד טקוקעג טָאה םלוע רעד

 .ךעלטרעווכיילג ענייז

 ףעמ ךס ַא ,רעגָאזלטרעװ ַא םּתס טינ ןעוועג זיא ריאמ:קיזייא רעּבָא

 ןעװעג טינ זיא'ס ,ןרעיוא ןוא ןגױא יד ןפָא ןטלַאהעג רע טָאה ליֹומ סָאד יו

 ךלַאּב טינ יז לָאז רע סָאװ ,ןדיי רעגליװ ןופ ןּבעל ןיא גנוריסַאּפ ןייא ןייק

 ,חמא ןצנַאג ןטימ לָאמַא ןוא ןשינערעהוצנָא טימ לָאמַא ,ןּבײרשַאּב ןוא ןעמענ

 ַא טימ ןיהַא רע טגעלפ ,לכיב ַא סגייז ןעניישרעד טגעלפ ןכָאװ רַאּפ עלַא
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 ךיוא ןוא ןשינעעשעג רענליװ עלַאקָאל ןופ רעדליּב ןקַאּפנײרַא טנַאה רעטײרּב

 .ןּבעל ןשידיי ןופ ןעמעלּבָארּפ ענײמעגלַא ןגעוו תוריקח

2 

 .יףש ןשידיי ַא ןופ ןּבעל טעד ןגעו ןלייצרעד טינ ךיז טזָאל ךס ןייק

 ַא :טנַאסערעטניא טינ ןיא'ס לײװ רַאפרעד טינ .טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא רעב

 טסעק ףיוא ןציז ןייז ,ךעלטעטש יד רעּביא ןעגנורעדנַאװ טקיד ןופ גנורעדליש

 רע ,חלג םוצ ךיז ןענעבנג ןייז ,"לּביטש:סעדייא ןיאח רעגיווש ןוא רעווש ייּב

 ,שיטַאמַארד רעקינײװ טינ רשפא זיא ,שטייד לסיּב ַא ןענרעלסיוא םיא לָאז

  ףעּבײרש ערעזדנוא רעּבָא .רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעּביירש ייּב ןלעוד יד יװ

 ?נוּבײרשַאּב יד ןענייז רעטציא ןוא ,ןגיוושעג םעד ןגעוו ןבעל רעייז ייּב ןּבָאה

 סעּפע רימ ןעניפעג ןעװ טינ ןעװ זיולּב ,ייז טימ ןעמַאזוצ ןּברָאטשעגּפָא ןעג

 יב סעּפע ךָאנ טיגרעד ןעמ רעדָא ווירּב ןטיהעגפיוא קילעפוצ ַא ןיא טרּפ ַא

 | ,טייל ערעטלע יד ןופ ןצעמע

 .ַאזַא ןעוועג ןּבעל סקיד ןופ גנַאג רעד זיא ,ןסיײװ רימ ליפיוו ףיוא

 . ,טרעדנוחרָאי ןט10 ןופ ּבײהנָא םוצ ענליוו ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע

 .ץלַא יװ רעכיג ;תוקפס ןַארַאפ ןענייז ןרעװ?ןריוּבעג ןייז ןופ רָאי םעד ןגעוו

 ,רדח ןיא טנרעלעג טָאה ןוז רעד ,ענליוו ןיא ןזח ןעוועג זיא רעטָאפ ועד ,4

 ױרפ יד ,טכַאמעג הנותח ירפ םיא טָאה ןעמ .לּפעק ףרַאש ַא ןזיװעגסױרַא

 לָאמַא) שזיווסענ ןיא לָאמ ןטייווצ ַא טַאהעג הנותח טָאה רע ;ןּברָאטשעג ךיג זיא

 ָאד ,טסעק ףיוא רעגיווש ןוא רעש וצ רעּבירַא זיא ןוא ,(עינרעּבוג רעקסנימ |

 ןופ םעט םעד טכװרַאפ לָאמ ןטשרע םוצ ,חלג ןקיטרִא םייּב ,ךיוא רע טָאה

 טָאה רעטעּפש .שטייד ןענרעל ןעמונעג ךיז טָאה רע סָאװ םעד ךרוד הלּכשה

 ,"ןדנוטשח עטַאװירּפ ןּבעג ןּבױהעגנָא ןוא ענליוו ןייק טרעקעגמוא ךיז רע

 .םיוא ךיז טָאה רערעל רעטַאװירּפ סלַא קיטקַאױּפ ןייז ןופ טייצ רעד ןופ

 טנרעלעג טָאה רע רעכלעוו ייּב ,עטסָאבעלַאּב ַא ענייא ,טָאדקענַא ַאזַא טיהעג

 יעג ןייז טנַאה ןיא טקורעגנײרַא עיצקעל רעד ךָאנ םיא טָאה ,רעדניק יז טימ

 ,רָאטקָאד ַא רעדָא רערעל ַא ױזַא טנייה ךָאנ ןלָאצ ןשטנעמ ךס ַא ;טלָאצ

 טלעג סָאד טָאה קיד .ךַאז עקידהשוּב ַא סעּפע ןָאטעג ָאד טלָאװ ןעמ יװ ךיילג

 יַאּב יד .טרָא ןופ ךיז ןריר וצ טינ ,ןייטש ןבילבעג ןיא רע רָאנ ,ןעמונעגוצ

 טרַאװ סָאװ ףיואפ :טגערפעג יז טָאה ךעלדנע .טרעדנואוועג ךיז טָאה עטסָאּבעל

 סָאדװ ,?טלעג ןּבעגעג ךייא ךָאד ּבָאה ךיאא "ןלָאצַאּב רימ טלָאז ריאח ס?ריא

 ז ,,הבדנ ַא ןּבעגעג ךָאד רימ טָאה

 עשידיי רַאפ לוש רעשיסור ַא ןופ רערעל ַא ןעוועג קיד ויא טייצ ןייא

 טָאה ךָאנרעד .1841 ןיא סעדנירגעג טָאה םיליּכשמ עפורג ַא סָאװ ,רעדניק

 ןיא ??קיד ריאמ קױײא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא ןעװ, :ןָאק .ּפ ןפ לקיטרַא םעד עז }1

 ,444--299 'ז ,11 דנַאּב ,עירעס עשיגָאלָאליּפ ,"טוטיטסניא ןכעלטפַאשגסיװ ןשידיי ןופ ןטפירש,
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 *לי ןיוש רע טָאה רשפא ,הסנרּפ ןָא ןּבילבעג רע זיא ,טכַאמרַאפ לוש יד ךיז

 ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש .,ןּביירש ןּבױהעגנָא ,ןרָאי רעקיצרעפ יד ןיא ,טלָאמ

 5ַאּב ןדנוא זיא סָאװ ,ענייז עטכישעג עטסטלע יד .רעּבײרש רעלענָאיסעּפָארּפ ַא
 ןופ שורּפ רעדח ןיא (רעירפ ךָאג ערעדנַא ןעוועג סיוועג ןענייזס רעּבָא טנַאק

 ,םיתפומפילעּב ןופ טײקשלַאפ רעד ןגעװ גנולייצרעד עניילק ַא ,?ועשטידרַאּב

 רע זַא ,ןיוש רימ ןרעה 1864 .ןעמָאנ סרּבחמ םעד ןָא עשרַאװ ןיא 1358 טקורדעג
 ,טוט ןייז רַאפ רָאי ףניפ טימ ,1888 ;ןעגנולייצרעד 200 ייּב ןּבירשעגנָא טָאה

 .לֵא יד זַא ,רעשמ ןעמ זיא טנייה ןוא ,טרעדנוהיירד רעביא ןגעוו ןעמ טדער

 ,ריפ ויּב טכײרגרעד קרעװ ערענעלק ןוא ערעסערג ענייז ןופ לָאצ עניימעג

 | .טרעדנוה

 טימ ךַאמּפָא ןייז ,טיורּב טַאהעג רע טָאה ,ןבירשעג טָאה רע ןמזײלּכ

 ײרד ןלעטשוצ רע זומ ךָאװ עלַא זַא ,ַאזַא ןעװעג זיא קורד רעטמירַאּב ספָאר

 ַא רַאֿפ רעבליז לֹּבור ײװצ ןופ ןײרּפ םוצ ריּפַאּפבײרש ענעּבירשַאּב ןגיוּב

 ךיז ןיא ןעמונעגניירַא סנגױּב עכלעזַא יירד ךרעּב ןּבָאה בתּכ סקיד ייּב ,זןגיוּב

 ךרעב טַאהעג טָאה קיד :רעטרעװ ערעדנַא טימ ,ןגהּבקורד ַא יװ ל"פ ױזַא

 ,ּבײװ יז ןעגידרַאפוצ ךָאנ טגעלפ לסיּב ַא .הנויח ףױא ךָאװ ַא לּבור סקעז

 םיא טָאה ןעניורַאּפ ריא רעּבָא ,יירעלדנעט טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה עכלעוו

 ןעמונרַאּפ קינײװ ץנַאג ךיז טָאה יז זַא ,טלייצרעד ןעמ .טנוזעג גונעג טסָאקעג

 ןפיקנייא קרַאמ ןטיוא ןייג ןוומ טגעלפ ןײלַא קיד ןוא ,טײקשיטַאּבעלַאּב טימ

 =רַאֿפ טינ ךױא ָאד רעּבָא םיא טָאה רָאמוה ןייז ,רעדניק יד ןוא ךיז רַאפ ןסע

 ײּב יַאמלהט :ןפורּפָא ךיז רע טגעלפ ,ןטנעקַאּב ַא ןענעגעגַאּב רע טגעלפ ,ןזָאל

 ";קישָאק ַא טימ ןייג וצ זדנַאיסק ַא טיג ךיז טמעש ,םיֹוג יד יב .,ייז

 רעמ טנעקעג טינ ןוא ןרָאװעג ךַאװש ןוא טלַא זיא רע ןעװ ,רעטעּפש

 ףךרוד ךיז טָאה דניירפ רעטוג ַא ןוא ,טונ ןטילעג עקַאט רע טאה ,ןטעּברַא

 םעד ףליה וצ ןעמוק סעּפע טיפ לָאז ןעמ ,םלוע םֹוצ ןדנעװ טזומעג רעטעלּב יד |

 .לללּכ ןרַאפ ןבעגעגּפָא ןבעל ץנַאג ןייז טָאה סָאװ ,רעּביירש ןטלַא

 טָאװ רע ואו ,ענליו טָאטש רעד ןיא .1898 בײהנָא רע ויא ןּברַאטשעג

 ,עביל רעקיצרַאה ַא טימ טַאהעג ביל יז טָאה רע סָאװ ,ןּבעל ןייז טבעלעגּפָא

 ןריוּבעג זַא ,ןענעיילרעּביא ןעמ ןעק הבצמ ןייז ףיוא .ןייּבעג ןייז טור טרָאד

 ,ג"גרת טבש 'ז רע זיא ןברָאטשעג ןוא +ן"סקמ רָאי ןיא רע זיא ןרָאװעג

 יָאטסיה רעגליװ רעד ןופ םואעזומ ןיא ךח טניפעג טקַארטנָאפ םעד ןופ לַאניגירָא רעד *

 .יקסגַא .ׂש ןופ ןעמָאנ ןפיוא טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאגטצישיד

 ,718--111 " ,ז"ןָאקיסקעל סנעזײה ,ז ןיא םיטרפ עשיפַארגָאיּב ענעדײשרַאפ *

 ךרוד ןיװעגנָא בור סָאד עקַאט טרעװ רָא" עקיזָאד סָאד וא ,1807 טײטַאּב טלָאװ טָאד ?

 -פִא ןצנַאגגיא לקיטױא ןטנָאמרעד םעד ןיא ןָאק .ט רעּבָא טָאה גנונימ ןיימ טול .ןכַארגָניּב לד

 ,רָא-ןרױבעג סקיד סל4 1314 ןזיורעד ןוא עטַאד עקיַָאד יד טגערפעג
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 טא רע טגה ,ןעזעגנָא ץנַאג ןעוועג קיד זיא םיליּפשמ רענליוו יד ןשיווצ

 טיג ךיז טָאה רע לײװ ,רַאפרעד סנטשרע .טרָא ןטשרע ןפיוא ןענַאטשעג טינ

 ףיז ןּבָאה םילּכשמ יד ןעװ ןקור וצ ךיז טַאהעג טנייפ ןוא דובּכ ךָאנ טנָאיעג

 טָאה "לוש רענילרעּבח יד) לוש ענעגייא ןא טעדנירגעג ןוא להק ןופ ןסירעגּפָא

 ןשיװצ ןעװעג טרָאד קיד זיא ,(שדוקח:תרהט יז טסייה טנייה ,ןפורעג יז ןעמ

 ַא ןופ טעּברַא יד ןָאטעג רע טָאה ןגעװ טײקנדײשַאּב ןופ רָאנ ,םיאּבג יד

 .ןָאנּבױא ןענװַאד טלעטשעג טינ לָאמניײק ךיז ןוא שמש

 רענעי ןיא ,שידיי ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןעוועג זיא םעט רעטייווצ רעד

 ;שידיי טימ םיקסע ןּבָאה וצ ןענַאטשעגנָא טיג ליּכשמ רעגליוו ןשיטייל ַא זיא טייצ

 ןעמ טָאה ןּבירשעג ןוא ,שטיײד ןטלײּבעצ:ןטלײקעצ ַא ןעמ טָאה טדערעג

 ןופ געװ ןפױא קעװַא זיא סָאװ ,רעקיצניא רעד ןעוועג ןיא קיד ,שיערּבעה

 ,ןדמל רעסױרג ַא ןעװעג ,שדק-ןושל טנעקעג טנכייצעגסיוא טָאה רע ,שידיי

 עגייז ןיא ןטכָאלפעגנײרַא ןענייז סָאװ ,שרדמ ףיוא םישוריּפ ענייז טימ ןוא

 רעניװ רעד יװ רענעק עכלעזַא טקיװקעג זיז ןבָאה ,ןעגנולייצרעד עשידיי

 יֵכיִּב עשיערּבעה רָאּפ ַא ןּבירשעגנַא ךיוא טָאה רע .קענילעי ףלָאדַא רעקידיײרּפ

 ךיא ןעגנערּברַאפ סערָאיפעטנַאכ השמ ןופ גנוּבײרשַאּב ַא רעגיטש ַא ,ךעל

 ,ןבײרש שידיי ןיא טגײלעגנײרַא רע טָאה הרובג עצנַאג ןייז רעּבָא ;ענליװ

 .טײקנּבעגעגרעּביא ןוא טייקיניזטסואוואּב רעתמא טימ רָאנ ,קילעפוצ טינ ןוא

 ןרוד רעזנוא ייּב יװ שידיי וצ גנולצַאּב יד םיא יב ןעוועג טינ זיא סע

 ןפרַאד ןקעװצ עשיטקַארּפ ּבילוצ זא ,ןעמוקעגסיוא זיא םיא יב ,טרעקרַאפ

 גטײקטרַאצ עסיװעג ַא ךיז ןיא טָאה ךַארּפש יד םגה ,שידיי ןפרַאװקעװַא ןדיי

 ףיז טָאה רע ;עלָאװ ןייק טליּפשעג טינ םיא יב ןּבָאה ןויטָאמ עשיטעטסע

 ןפרַאד ןד" ,טײרּב ןוא סיורג זיא טלעװ יד .טייקכעלצונ רעד טימ טנכערעג

 יד ץלַא רַאפ רעיױפ ןוא ןכַארּפש ןענעק ייז ןוומ ,ןעגנירדניירַא םוטעמוא

 טימ ןעמַאװצ ןטלַאװעג ריאמיקיזיא טָאה ױזַא ,שיסור ,דנַאל ןופ ךַארּפש

 טכַארּבעג ףךיוא םיא ןּבָאה תילכּת ןופ ןוויטָאמ עּבלעויד רעּבָא .םיליּכשמ עלַא

 ףַארּפשסקלָאפ רעד טימ ןצונַאּב טײקיטעט ןייז ןיא ךיז לָאז רע זַא ,וצרעד

 :דנײרפ עטוג ענײז ןופ לֹוטיִּב ןטימ ןוא קזוח ןטימ ןענעכעד טינ ףךיז ןוא

 ןעק סָאװ ָאט--,ןעמוקוצ קלָאפ םוצ ףרַאד ןעמ ןוא שידיי טדער קלָאפ סָאד

 סע ןעסַאנ רעד וצ ןדײר ןעמ ןומ שידײ ןיא רָאנ וַא ,קפס ַא רַאפ ןייז

 רעטעּפש רָאי ןעצ ַא טימ ןבָאה עכלעװ ,ןויטָאמ עבלעז יד טקנוּפ ןענייז

 ,םירפט רכומ עלעדנעפ שידיי וצ טכַאוּבעג

 ךעװעג זיא סָאװ ,רעּבײרש ַא ןײלַא רעטעּפש ,ָאנריּפַאּפ בקעיסהרבַא

 ך"א רע ןעװ ,ןרָאי רע60 יד ןיא טָאה ,ןקיד רַאפ רעגניי קיסיירד רָאי ַא טימ

 .-:טו:וצ:נשטשיויצ

 ."טייצלָאמ:םיעבש , ןייז עז 1
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 טריפעג לָאמנײא טיג ,לוש:רעניּבַאר רענליװ רעד ןיא ךימלּת ַא ןעװעג ךָאנ

 ןוא רעסואימ רעד ףױא טבײרש רע סָאװרַאפ ,םעד ןגעװ ןטַאּבעד ןקיד טימ

 זיא לוש=רעניּבַאר יד זַא ,ןענַאמרעד ךיז ףרַאד ןעמ ,ךארּפשסקלָאפ רעפערא

 ַא ןיא טמירַאב ך טָאה רעריא ךימלּת ַא :עיצאקיפיסור ןופ טסעג ַא ןעוועג

 ןוא ענליװ ןופ ןדנואוושרַאפ !רעװ שידיי זַא ,ששץילמחח םוצ ץנעדנַאּפסערָאק

 .ךַארּפש עשיסור יד ןײרַא טגנירד םעד טָאטשנָא

 ָאנריּפַאּפ טגָאועג טָאה ,זָאלפליה ןוא םערָא יֹזַא ךָאד ןיא שידייז

 =עצח :ןפורעגנָא ךיז קיד טָאה ,?!ןייש ןוא ףייר ױזַא זיא שיערּבעה ןוא ,ןקיד וצ

 טימ ןכעטש ןקַאה רעּבָארג ַא טימ רָאנ ןעמ ןעק עדייּבעג עטלַא ןַא ןרעטש

 ,יןפלעה טיג טעװ עקליּפש רעגעדלָאג ַא

 ייפ/ :טגָאזעג ןוא ןָאנריּפַאּפ ןופ טכַאלעגּפָא רע טָאה לָאמ ןטייווצ ַא

 ןופ ךַארּפש יד -- ,שיסור ןוא שיערּבעה ןעמ טנרעל לוש:רעניּבַאר ןיא ךייא

 ?ךגַאל ןופ ךַארּפש יד ןוא ןּבירטעגסױהַא ךייא טָאה ןעמ ןענַאװ ןופ דנַאל םעד

 "ןיירַא טיג ךייא טזָאל טָאװ

 קיד טָאה ,תונורכז ענייז ןיא ָאנריּפַאּפ רעביא טיג ,לָאמ שרעדנַא ןָא

 ףעטלַא רעד זיא סָאד ,ןָאגרַאשז םעד ריא טכַארַאפ טסיזמואק :טגָאזעג םיא וצ

 ערעזדנוא :קלָאפ םענעּבירטעג קיּבײא רעזנוא ןופ ןקעטשרעדנַאװ רעטסָארּפ

 ףױא ברעמ ןופ קידנעײג טרַאּפשעגנָא םיא ףױא ףךיז ןּבָאה סעדייזרעטלע

 ןּבלעז ןטימ ייז ןענייז ךָאנרעד ןוא ,רערָאפצײרק יד ןופ קידנפױלטנַא ,חרזמ

 ןוא ןיקצינלעמכ ןופ תוטיחש יד ךָאנ ברעמ ףוא הרומ ןופ ןעגנאגעג געו

 עכלעו טימ ,לארשי ינֹּב ֹוניחֲא ייּב ףליה ןענופעג יז ןּבָאה םוטעמוא .ןעטנָאג

 טיג ןיוש רימ ןפרַאד טשרע זַא ,טניימ ריא .ןדיירפיוא טנעקעג ךיז ןּבָאה ייז

 ?רעכי טיג ןירעד ןיּב ךיא !ןקעטשרעדנַאװ םעד
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 ףיוא ןּביירש ןופ קנַאדעג םוצ טייקנדנוּבעגצ רעטסעפ ןימ ַאזַא ייּב

 לכײמש ןקידלוטיּב םעד ןופ ןרעװ לעּפתנ טנעקעג טינ קיד ןױש טָאה שידיי

 םעד ןפלעה וצ ליצ םעד ןגױא יד רַאפ טָאהעג טָאה רע ,םיליּכשמ יד ןופ

 ןיו יא ןברק ַא רַאפ טכַארּבעג ײברעד רע טָאה ,ןטפירש עגייז טימ קלָאפ

 ךיז טלָאװ רע סָאװ ןעמָאנ םעד יא ,רעלעטשטפירש ןשיערּבעה ַא ןופ ערעירַאק

 רע ,רעמ ךָאנ ,ןושלפלעּב רעשיערבעה רעטנכייצעגסיוא סלַא ןפיוקנייא טנעקעג

 ענייז ןופ לײט ןטסערגטײװ םעד ףיוא :ןגיוּברַאפ עיציּבמַא ןייז וליּפַא טָאה

 יך"מא םינָאדװעסּפ םענעדײשַאּב ןטימ רָאג ןּבירשעגרעטנוא ךיז רע טָאה ןכַאז

 ןדמערפ ַא רעטנוא וליפַא רעדָא ןעמָאנ א ןָא רָאג סֹױרַא ןענייז ךעלכיּב שּפיה

 ַא טקורדענּפָא 1877 ןיא "םעל לוקח ןופ רָאטקַאדער רעד טָאה רעמָאט ,ןעמַאנ

 ,"קיד ,מ ,אװ ףעמָאנ ןלופ םעד טלעטשעגקעוװַא ןוא ענייז ןעגנולייצרעד רַאּפ

 188 יז ,17 ימונ ,1867 ץילמז 1
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 עקַאט םיא ןיא סע .גנוקנערק ןופ ךיז רעסיֹוא ןעוועג רעקשטיטלַא רעד זיא

 .דֹובּכ ןיא טינ ,ך ַאז רעד ןיא רָאנ ןעגנַאגעג ןתמא רעד ןיא

 טימ ןרָאװעג טשטנעּבעג רע זיא ,טלעג טינ ןוא םור טינ בױא רעּבָא

 טינ טָאה---םיא ךָאנ ךיֹוא ןוא--םיא רַאפ רעציירש רעשידיי ןייק סָאװ ,סניוזַא

 םכילע:סולש וליפַא ,ךיז טכוד ,טעטירַאלוּפָאּפ רערעייהעגמוא ןַא טימ :טַאהעג

 סמָאר טגעלפ ןכָאװ רָאּפ עלַא ,ןכײלג טינ םיא וצ טרּפ םעד ןיא ךיז ןעק

 ,ןרַאלּפמעזקע 4000 ןיא סָאד ןעמ טגעלפ ןקורד ,לכיּב ַא סנייז ןזָאלסױרַא קורד

 רַאפ ןרַאלּפמעזקע 1000 ךוּב ןשידיי ַא ייּב ךיז טנכער טנייה סָאװ טייצ רעד ןיא
 -טע וצ ןרָאװעג טקורדעגרעּביא ןענייז ךעלכיּב ךס ַא ,עגַאלֿפױא רעלַאמרָאנ ַא
 זַא ,לכיּב ןשיערּבעה ַא וצ המדקה רעד ןיא קיד טבײרש 1861 ,לָאמ עכעל
 ןוא ;ןרַאלּפמעזקע טנזױט טרעדנוה טפױקרַאפ ןיוש ןעגייז ןכַאז עגייז ןופ

 לָאמ ןעצ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענייז םורַא ןוא םורַא זַא ,ןגָאז ןלעו רימ ןעוו

 .אמווג ןייק ןייז טינ סיוועג סָאד טעװ ,ליפ ױזַא

 ןטמירַאּב ןטימ ךַאמּפָא רעײז ןּבָאה ײרעקורד סמָאר ןופ רעריפ יד

 .הלּכשה רעד רעדָא םיא הבוט ַא ײז ןעוט סָאד זַא ,ױזַא טלעטשעגרָאפ רּבחמ

 ןירַא לָאמ עכעלטע ךעלכיּב ענייז ןיא ךיז טזָאל ןײלַא קיד ךיוא ;גנוגעװַאּב
 סמָאר טינ ןוא רע טינ זַא ,ןירענעײל רעד ןוא רענעייל ןטימ סעומש ַא ןיא

 םעד ןופ רָאנ טעּברַא יד טוט ןעמ ,חויר םעד טינ ָאד ןענימ קורד:טלעוו

 ,ןרָאװעג ךייר טינ טעּברַא רעשירַארעטיל ןייז ןופ זיא קיד זַא .ןגעוו סקלָאּפ

 רעּבײרש ַא רַארָאנַאװ ןָאצ ןופ טקַאפ םצע רעד םגה ,ןעזעג ןיוש רימ ןבָאה

 ןטײצ ענעי ןגעלפ םירּבהמ :ךַאז עטרעהעגמוא ןַא ןעװעג ןדי ייּב ןַאד זיא

 ןּבילק ןלעװש עשידיגנ יד רעּביא ןײג רעדָא טַאנעצעמ ַא ךיז ןכוזסיוא ןזומ

 ?רַאפ לעירעטַאמ ןעוועג ךיוא אמתסמ ןענייז סמָאר יד ןוא ,שןטנַארעמונערּפח

 ןַא ,ךַאמּפָא םעד ןיא יַאנּת ַא ןעמונעגסיוא ןּבָאה יז דלַאּביװ ,טריסערעטניא

 הרוש ןייא ןייק וליפַא ןפױקרַאפ טינ רעגעלרַאפ רעדנַא םוש ןייק רָאט קיד
 : | . .עשידיי ןייק

  ,אפוג ענליװ ןיא רעסיוא ,טסואוועג טינ רשפא טָאה םלוע רעטיירּב רעד

 ןוא טגעקַאּב רעּבָא ,קיצנוק ױזַא טּבײרש סָאװ ,ד"מא רעד טָא סע זיא רעװ

 םעד ףוא ,ןסײר ןוא עטיל ץנַאג רעּביא ןעװעג ןכַאז ענייז ןענייז טמילַאּב

 ,גטײצ רענעי ןופ תונורכז ןוא ודע ךט ַא רימ ןּבָאה

 ,לַאפ רענעטלעז ַא ,רעסעב ךס ןייק ןעוועג טיג ןיא ןטייצ ערעטלע יִד ןיא ךיוא 1
 ַא רַאפ רעלָאט 4 וצ ןעמוקַאּב טָאה ןויוהצניו לזוי :רַארָאנָאה טלָאצעג ָאי טָאה ןעמ ןעוו
 ---.םנט1104מ608 11601868 ,ףלָאװ !לגפ .1670 םַאדרעטסמַא ,גנוצעזרעביאפךנת ןייז רַאפ ןגיוּב
 ןָארטיצ ,ל .ש עז 1860 טניז רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעגנוגנידָאּב ,רַארָאנָאה יד ןגעוו

 ,336--2320 ןוא 24--18 יז ,1028 "טלעוורעכינ ןיא

 / קיד ריאמ;קיזייא; + רעגינ .ש ןופ לקיטרַא ןטסַאפעג ףרַאש ןקיטנורג םעד ?לגפ 3
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 םיא לָאז ןעמ ואװ ,ּבוטש עשידיי יד ןעװעג טינ ךעלּבעטשכוּב זיא סע

 .בעה ַא ,םיליכשמ רענליװ יד ןופ ּפָאק רעד ,ןיפ ףסוי לאומש .ןענעייל טיג)

 טגעלפ ,שידיי ןופ רענגעק רענעסיּברַאפ ַא ןײלַא ןוא רעּביירש רעשיסור:שיעד

 ןיא קישָאק ןטימ גָאטײרפ סיֹורַא טײג עטסָאצעלַאּב רענליװ ַא ןעװו זַא ,ןגָאז
 .ָאק רָאּפ ַא רַאפ ךיז טימ ןעגנערּב ֹוצ ןסעגרַאפ טיג לָאמנײק יז טעװ ,קרַאמ
 יד ןופ החּפשמ רעצנַאג רעד יב ןיא סָאד ןוא ;ןכַאז סקיד ןופ סעּפע סעקיּפ

 ,טילכאמ עקידתּבש עטסעב

 טליװ ריא ּבױאװ 11874 רָאי ןיא ליכשמ רעדנַא ןַא טלייצרעד ךעלגע

 ַא ןיא גָאטקרַאמ ַא ןיא סױרַא טײג ,ןָאטעגפױא טָאה קיד סָאװ ,ןייטשרַאפ

 ןוא ?וכָאלמילעּב ,סענעדײ ןוא ןד" יװ ,ןעז יא טעװ ,טָאטש רעשיווטיל

 ןלָאצַאּב ןוא ,ענליוו ןופ ןעמוק סָאװ ,רעגערטנקַאּפ יד םורָא ןעלגניר רעמערק

 ,"סעטכישעג סקיד רַאפ רָאנ לי ןעמ ליפיול

 ױזַא יו ,ךיוא טלייצרעד ָאנריּפַאּפ בקעי םהרבַא רעטנָאמרעדנּבױא רעד
 יעדנעמ ןעװעג זיא סָאד--לטעטש ןיא ײז וצ טכַארּבעג טָאה רעגערטנקַאּפ ַא

 לקיצייכז ,ךעלכיּב ייווצ סקיד--עינרעבוג רעקסנימ ןיא עילוּפַאק ,לטעטש טעל

 "רעטיבפבוט:םוי:טוג עיאמש ּברח ןוא ?ןײלַא

 ?נַאג רעד רַאפ טנעײלעג סמערַאװ לזעלג ַא יב ךיא ּבָאה טנװָא ןיא א

 ןבָאה עלַא ,ןעגנוטרַאװ עלַא ןגיטשעגרעּבירַא טָאה גלָאפרע רעד .ּבוטש רעצ

 :עגוצ ַא יװ ןייטש ןּבילּבעג ןיא טסניד יד וליפַא ,ּפָאק טימ טרעהעגגייא ךיז

 :עג ,טכַאלעג ןּבָאה עלַא .רעמיצסע ןוא ךיק ןשיװצ לעװש רעד ףיוא ענעסקַאװ

 .עמוא ןוא ,טָאטש רעד רעּביא קעװַא ךעלכיּב יד ןענייז ןכיגניא ,תחנ ןּבילק

 קרַאטש ןרָאװעג ןָא טײצ רענעי ןופ ןיא קיד ,םשור ַא טכַאמעג יז ןּבָאה םוט

 ןופ ןעמענ יד ,ןּפַאכעצ ןעמ טגעלפ סעטכישעג עגייז ,עילוּפַאק ןיא רעלוּפָאּפ

 רעּבירַא ןענייז ןקירדסיוא עקיצנייא ,ןעמעניללּכ ןרָאװעג ןעגייז ןדלעה ענייז

 + ,לע ןטײלעגנוי תּבש םוא ןענעײל סָאד ןגעלפ בור סָאד ,ליומ סגעמעלַא ןיא

 ;ןגינעגרַאפ טימ ןרעהוצ ןגעלפ ,שטייט:ירבע ןיא טנװַאהַאּב ,סענעדיי ערעט

 טקוקעג לוטיב טימ ןּבָאה סָאװ ,םיטַאּבעלַאּב ,םידמול עטצנרע רעּבָא

 םעד ןיא :קשח טימ טרעהעגנייא ךיוא ךיז ןּבָאה ,ךעלכיב "עשרעּבייװאק ףיוא

 ַא רענײא ."תוישעמח יװ טיגרעמ ךָאד ויא'ס ,ןקעטש טינ וייּב ןייק ךָאד ןעק

 ןיא "?ןיילַא לקיצײכװ טנעיילעגרעּביא לָאמנײא ןליּפַא טָאה טַאװכ ַא ןַאמרעגגוי

 ,ןעוועג טיג טרָאד ןענייז ערעגנערטש יד ,ערעטלע יד תעשּב ,דומע ןופ זיולק
 רעד ןופ ךיז רעסיוא ןעװעג ּבײהנָא םוצ ןענייז םישורּפ ןוא םירוחּב:הבישי יד

 ןעמונעג ךיוא יז ןּבָאה ,טרעהעגנייא ךיז ןּבָאה יז ןעװ רָאנ ,הּפצוח רעקיזָאד

 ןענעײלסױא ןזָאלעג ךיז טײטשרַאפ ןוא ןטײז יד רַאּפ ךיז ןטלַאהעג ,ןכַאל
 : | ,"ףוס ןזיּב

 .ףַאפ סָאװ טימ ,ןרָאי עשרעדניק ענייז ןופ ךיוא טקנעדעג ןָארטיצ ,ל .ש

 8 'מונ ,10234 (קרָאינוינ) "ןבעל עיינ סָאד/ ןיא '(טײצרָאי ןטסקיסײרד ןיײז וצ/
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 תעשּב ןקיד ןענעײלרָאפ ןרעה םיא ןגעלפ ּבוטש ןיא רעבײװ יד סערעטניא ןַא
 זיא וימ ייּב? 1870 םורַא ךיוא טסייה סָאד ,8--7 רָאי ַא ןעוועג טלַא זיא רע
 ןופ קידנעיגקירוצ ,גָאט ןּבלַאה ךָאנ גָאטײרפ ןדעי :קוח ַא יװ ןעװעג ןיוש
 ָאק א רַאפ םיא יג ןעמענ ןוא רעגערטנקַאּפ סעד לדוי וצ ןײגוצנײרַא ,רדֹה
 הרזחּב ןגָארטּפָא ןטיה םיא געלפ ךיא עכלעו ,עלהשעמ ַא סקיד טלעג=ץינ עֶקיפ
 שײרֿפ ַא לָאמַא ןפערט ךיז טגעלפ סע זַא .רדח ןיא קידנעיײג ירפ ץנַאג גָאטגוז
 ףיא ןוא ערעדנַא ןופ ןרָאװעג טּפַאכעגסױא ןענייז ףעלהשעמ סקיד ןעוו ,גָאט
 טירפ םענעי תונכש ערעזנוא ייּב זיא ,ןגירק רעמ טנָאקעג טינ ןיוש סע ּבָאה
 ןגעלפ ,ךיא קנעדעג ,ױזַא .תּבש גנֹוע רעיז ןרָאװעג טרעטשרַאפ טכַאנ וצ גָאט
 | ,ןגָאז יייז

 ףוא ןבילברַאפ ךיא ןיּב ךעלכיביהשעמ סקיד ןופ ךיסח רעסײה 8 |
 :םיוא טינ ייז ּבָאה ךיא :ןרָאיירעדניק יד ןופ סיֹווַא ןיוש ןיּב ךיא יװ םעדכָאנ
 ,ףעזעל רעשיערּבעה ַא ןרָאװעג ןיּב ךיא ןעוו ,ןַאד וליפַא ןענעײל וצ טרעהעג
 ץנַאג ךיא געלפ ןעניקטנעלָאמס ןופ קרעװ ַא ןוא ןוּפַאמ ןופ קרעװ ַא ןשיװצ
 ןַא ,ןייז הדומ ןומ ךיא ןוא ,ןקיד ןופ גנולייצרעד עייג ַא ןעגעיילרעּביא טפָא
 עקיטסלָאמַאד יד ןֹוּפ סולפנייא םעד רעטנוא ,לָאמטטנעד ךימ ּבָאה ךיא שטָאכ
 רעּפַאנק ץנַאג ַא טימ ךַארּפש רעשידיי רעד וצ ןגױצַאּב ,סעירָאעט עשיליּכשמ
 ,סערעטניא ןטסערג םעד טיפ טנעיילעג קרעװ סקיד ךָאד ךיא ּבָאה ,עיטַאּפמיס
 ,סיינ סָאװ טעפע טקורדעגּפָא טָאה רע זַא ,ןסיוורעד ךיז געלפ ךיא רָאנ יו ןוא
 ."ןעגעילוצרעביא ןוא ןעמוקַאּב וצ טכוזעג דלַאּב סע ךיא ּבָאה

 ,רעטעדליּבעג רעד ,רע ןליֿפַא זַא ,קיטכיו רעייז ןיא דייר סנָארטיצ ןיא
 יטש טראפ טָאה ,שידיי טימ ןעמעש  ןידיּפ,לע טזומעג רָאג ךיז טָאה סָאװ

 ןעװעג ויא'ס ,טלָאװעג םיא ךיז טָאה'ס לײװ .,,לייוו ,ןקיד טנעיילעג טייהרעל
 םירוחּב?הבישי ןוא םישורּפ יד טימ יװ השעמ עגעגייא יד טקנוּפ :טנַאסערעטניא
 | | .זיולק רעילוּפַאק ןיא

 ףעטסואווַאּב רענעּברָאטשרַאפ גנַאל טינ רעד ,רָאטנַאק בייל:הדוהי ר"ד
 ןקיד טָאה ןוא רעגליו ַא ןעוועג ןײלַא זיא סָאװ ,רעלעטשטפירש רעשיערּבעה
 קיד שטָאכ וַא ,רעּביא ךיוא טיג ,ןרָאי עגנַאל ןופ ףױלרַאפ ןיא טנעקעג טוג
 רעבילא רעד וצ ןדנעװ ףעלסילשסױא טעטּכ ךעלכיב עגייז ןיא ךיז טגעלפ
 ַא ןיא רָאג ןליבסנַאמ ןעוװעג םוקילּבוּפ ןייז ןשיװצ רעּבָא ןענייז ,"ןירעזעל
 ןֹוא םיטַאּבעלַאּב  ןיוא טײהרענעטלַאהַאּב טנעיילעג ,,ןּבָאה סעװ ;לָאצ רעשּפיה
 .ןָאגרַאשז ַא ןיא ןקוקוצנײרַא טסַאּפעג טשיגרָאג ייז טָאה סע סָאװ ,סעקינזיולק
 סע יװ טרעהעגוצ ךיז יז ןּבָאה טנעײלעג טינ ןײלַא ןּבָאה יז ןעוו ןוא ;לכיּב
 ?רַאפ :טלכיימשעג ייּברעד ןּבָאה ןוא רעטכָאט ַא רעדָא ןוז ַא טנעיילעג ןּבָאה
 ."עקידעּבעל יװ ּפָא יז טלָאמ רע רעּבָא ,שטַאגנוי רעד ,ןרעװ רע לָאז טעפרש

 עלַא ןשיװצ טײקרעלוּפָאּפ רעכעלטנייוועגמוא סקיד ףיוא תודע עכלעזַא
 טכערעג ןיא םכילע:םולש ןוא ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןַארַאפ ןענײז םלוע ןטכיש
 .נָא 1888 ןיא (טײצ רענעי ןופ תוגשה יד טױל) טָאה רע ןעװ ,ןעװעג
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 ?ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ יןטנַאגיג ריפק יד ןופ םענייא יװ ןקיד ןפורעג

 ..ןדַאֿפדלָאג ןוא יקצעגיל ,עלעדנעמ :םיא ייּב ןענייז יירד ערעדנַא יד ,ֿרוט

 יא ואװ ןוא ;טײקטּבילַאּב סריאמ-קיײא ןופ דוס רעד טקעטש ואװ

 זיא ןדי ײּב רעּבײרש רעטסרעלוּפָאּכ רעד סָאװרַאפ ,גנורעלקרעד יד טרָאּפ

 יי | ?ןרָאװעג ןסעגרַאפ לַאקידַאר ױזַא ןוא ךיג ױזַא

 םעד ןעניפעג רשפא רימ ןלעװ ,קרעװ ענייז ןיא ןקוקנייא ךיז רימָאל

 | | ,שינעטער םעד ןופ ךײשַאּב

 ,ןטפירש עגייז ןופ ןטנעמעלע עכעלטע ןטכַארטַאב ןפרַאד ןלעװ רימ

 ןגױא יד ןיא ץלַא רַאפ רעירפ ךיז טפרַאװ קרעװ עשיטסירטעלעב יב רעּבָא

 יד טימ ןענעקַאּב רעירפ ךיז רימָאל ָאט ,טעשוס רעד ,השעמה:רופיס רעד

 ץנַאג רעּבָא ,ָיַאנ גונעג ןענייז יז ,ןעגנולייצרעד רָאּפ ַא סקיד ןופ ןטעשזוס

 ,גָאט ןקיטגייה ייּב וליפַא עװַאקישט

5 

 ?וועשטידראּפ ןופ שורּפ רעדח

 ןופ ןַאמרעגנוי ַא װעשטידרַאּב ןייק ןעמוקעג זיא קירוצ טײצ ַא טימ

 זַא ,ןעועגסױרַא טָאה ןעמ ,שרדמ:תיּב ןיא ןעגרעל ךיז טצעזעג ןוא 7 רָאי א

 ןּבָאה ;םלֹוע םייּב ןעמונעגנָא רעייז זיא ןדמל ַא ןוא ,ןדמל רעסיורג ַא זיא רע

 לָאז רע ,טלָאװעג ןוא ןעמוקַאג ביל קרַאטש טָאטש ןופ טייל עסיורג יד םיא

 טיג טָאה (ןפורעג םיא ןעמ טָאה יֹזַא) עצבייל יר רעּבָא ,שיט רעייז ייב ןסע

 ,טלעג לסיּב ַא ּבייוו סשמש םעד ןבעג טגעלפ רע ;סדמערפ ןופ ןסינעג טלָאװעג

 סָאװ ןוא ,טײצ רָאי בלַאה ַא ןעגנַאגעג ןיא ױזַא .ןכָאק םיא רַאפ יז טגעלפ

 ןײז ענעגייא סָאד ,ןסקַאװעג ןענרעל םוצ הדמתה סעצּבייל 'ר זיא גָאט ןופ

 ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה ,קיגײװ רעייז רע טגעלפ ןזער לײו ןוא ןטייקמורפ

 ,תולג ןטכירּפָא קעװַא זיא סָאװ ,ןַאמ ןטיורג ַא קַאװטיל ַא רַאּפ

 ןייז רַאפ טָאה סָאװ ,רינג רעסיורג ַא ןעװעג ןיא װעשטידרַאּב ןיא

 ךיז טָאה .רענרעללואװ ַא םעדיײא ןַא ןעמונעג טַאהעג רעטכָאט רעקיצנייא

 םיא וצ רעגירַא לָאז רע ,ןעצּבײל 'ר םעד יב ןטעבעגנייא םיוק ריבג רעד

 ןייפ ַא ןּבעגעגּפָא םיא טָאה ןעמ .םעדײא ןייז טימ ןעגרעל ןוא ּבוטש ןיא

 םורַא טיצ ַא ןיא ,ןמז ַא ןטַאקוד קיצנַאװצ טגָאזעגוצ ךָאנ ןוא לביטשרעּבייא

 ןעװעג זיא ּבוטש עצנַאג יד ןֹוא ,,ןרָאװעג תרבועמ רעטכַאט סריבג םעד זיא

 ךָאנ רָאי יײװצ ןעועג ןיוש ויאס לײװ ,תוכז סעצבייל 'ר זיא סָאד זַא ,רעכיז

 =נעג ןױש טָאה ןעמ ;טַאהעג טיג רעדניק ןייק ךָאג טָאה יז ןוא הנותח רעד

 ,שטנעמ ןקילײה ַא ףיוא יװ םיא ףיוא ןקוק ןעמ

 םענעפָא םייב ריבג ןטימ עצבײל 'ר ןסעזעג ןזיא הספ רַאפ לָאמגייא

 שיוק ַא טימ רוחב ַא ןעגנַאגעגײברַאֿפ זיא .הרות ןגעוו טדערעג ןוא רעטצנעפ

 ןיש יד ןופ עכעלטע ןּבָאה טלָאװרַאפ ךיז טָאה ןעצבייל יד ןוא ,גרַאװזַאלג

 טָאה ,חקמ םעגיילק ֹוצ ַא ןטָאּבעג טָאה ריבג רעד ןעװ .רעזעלג ענעפילשעג

 1888 װעשטידױַאּב ,"טּפשמ סרמש, ןיא }
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 ןרָאװעג סעּכ ןיא ןדמל רעד ןיא ;ןעלדיז םיא ןּבױהעגנָא רעפיוקרַאפ רעד
 !ןעמענסױרַא טינ ךיוא ןשָארג ַא וטסלָאז גרַאװזָאלג ןייד ןופ :ןפורעגסיוא ןוא
 ןעגנאגעגּפָא זיא רוחּב רעד :ןרָאװעג םיוקמ רעטרעװ סעצּבײל 'ר ןענייז דלַאּב
 ןטצעל ןזיּב גנידצלַא ןכָארּבעצ ןוא טשטילגעגסיוא ךיז רע טָאה ,טירט רָאּפ ַא
 ,לזעלג

 רעכעלטעג ַא זיא עצּבײל 'ר זַא ,ןענַאטשרַאפ ריבג רעד ןיוש טָאה ָאד
 רעטצנעפ סעצּבײל 'ר רעטנוא ןענַאטשעג ןשטנעמ טנזױט רשפא ןענייז םירדס יד וצ הסּפ ,טָאטש רעצנַאג רעד ןיא םעד ןגעוו טלייצרעדסיוא רע טָאה ,ןַאמ
 ,גנַאזעג סיז ןייז טרעהעגוצ ןוא

 יאבג םעד ןיא רע טָאה ,הבדנ ַא ןטעּב בוטש ןיא ןײרַא ןעגייז יאּבג ַא טימ רעשרדפלעב ַא ןעו .םיתפומ ךָאנ ןזיווַאּב עצּבייל יר טָאה ןכיגניא
 ַא ןופ ןעמוקעג ןיא סָאװ ,הנוגע ןַא רענייא ,השא עטלעטשרַאפ ַא טנעקרעד
 געט יירד ןיא ןעמוק טעװ ןַאמ ריא זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,טָאטש רעטייוו
 לָאז הּפכינ יד זַא ,ןטלָאשעג ןַאמ רעקילײה רעד םיא טָאה ,ןעצּבייל יר טימ טגירקעצ ךיז טָאה ,הרוחס ןפױק ריבג םוצ ןעמוקעג זיא טָאװ ,הררש ןסױרג ַא ןֹופ חילש ַא רענײא .ןעשעג זיא ױזַא ןוא ,װעשטידרַאּב ןיא םורַא
 ןעלּפָאצ ןעמונעג ןוא ןלַאפעגרעדינַא דלַאּב רַאסימָאק רעד זיא ,ןּפַאכ םיא
 יב ןטעּבעגנייא ךיז ןעמ טָאה תורצ טימ םיוק ;סיפ יד ןוא טנעה יד טימ
 .טנוזעג ןכַאמ רעדיוװ םיא לָאז רע ,ןעצּביל 'ר

 ןופ טָאטש עצנַאג יד טמערַאלעגפױא ןיש טָאה עטכישעג רעד ןופ
 ,ןשטנעמ טימ לופ ןעװעג דימּת זיא בוטש סריבג םעד ןוא ,סיורג זיּב ןיילק
 ,טמעשעג ןגעוו רעד--.ןעצּבייל 'ר טימ ןטלַאה הצע ןַא ךיז ןעמוק ןגעלפ סָאװ
 :ץרא ןייק רָאי עלַא ןקיש ֹוצ טײהנױואװעג ַא טַאהעג ןּבָאה רעדיוו ערעד ?נָא .עויר רעד ףיוא רעייטשוצ ןגָארט ןעמונעג םיא טָאה ןעמ ןוא .,ןרָאװעג ןלעפעג רעײז םלוע םעד זיא סָאד ,לארשי:ץרא ןייק רָאג ךיז טּבײלק רע ,תונּבר ןייק טינ לי רע זַא ,טרעפטנעעג ןעמעלַא רעּבָא טָאה רע ;בר ַא רַאפ ןעמענוצ טלָאװעג םיא ןעמ טָאה טעטש ךס ַא ןיא .ןכַאז:עילימַאּפ ןגעוו רעד
 ץנַאג ןופ תוכרּב יד ןופ טײלגַאּב ,ןרָאפעגּפָא רע ןיא גָאט ןטמיטשַאּב םעד ןיא ןוא ,ךוֿב ןלעיצעּפס ַא ןיא ןבירשעגניײרַא סעמוס עלַא טָאה עצבייל "ר ,טייה ?נגעלעג רערעבכיז ןוא רעטוג רעד טימ טיײרפעג ךיז ייז ןּבָאה ,תובדג לארשי
 .וועש טידרַאּב

 ,גיה ךיז טגירק ןעמ זַא ,טרעהרעד טכַאנייּב רע טָאה רענייז אינטכַא רעד ןיא ,טפעשעג ּבילוצ סנגעוורעטנוא ןעװעג ריבג רעד זיא םֹורַא שדוח ַא ןיא
 טגָאז !ןטַאקוד 0 ןטסקיגײװ םוצ ןּבעג רימ וטזומ ,טליּפשעג טוג רַאסימָאק ַא ןופ עלָאר ןימ גָאה ךיא :טהנעטעג טָאה רעטירד ַא !הבקנ עטלעטשרַאפ ַא / ךיִּב ךיא זַא ,טנעקרעד טָאה ןעמ ןעוו ,ןדנושעגּפָארַא טוה יד רימ ךָאד טָאה - ןעמ !ןזייא ןוא רעּפוק שיילפ ןיימ זיא סָאװ :ןעירשעג טָאה רעטייווצ ַא !ןדליג 200 טסָאקעג רימ ןּבָאה ןײלַא רעזעלג יד :ןעירשעג טָאה רענייא .טנַאװ רעד רעט
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 03 "תעשטיוױַאצ ןוכ שורפ רעד ,

 סָאװ :ןעלטנעק ןזיוועגסיוא םיטש יד ךיז טָאה ריבג םעד ןוא ,םיטש רעדנַא ןַא

 הָאי ײװצ ןציז ןענימ ןגעקטנַא ןטעּברַא ערעיײא עלַא ןבָאה עדרעוו ַא רַאפ

 רעצנַאג רעד זיא ייּברעד !ןרעװ טרַאדעגסױא ןוא שורּפ ַא יװ טרַאּפשרַאפ

 --,ןױא ןרימשרעטנוא ךָאנ ךָאד ןומ ןעמ ןוא ,רעלָאט טנזיוט ףניפ ַא לּכח;ךס

 !איצומה רעד ףױא ןײגקעװַא טעװ הלח יד

 טָאה רע ,הקולח יד ָאד טכַאמ סע רעװ ,ןענַאטשרַאפ טָאה ריבג רעד |

 ךיא ןײרַא יא ןעמ ,טַײלזױה יד ןוא אינסכַא רעד ןופ סָאּבעלַאּב םעד ןפורעג

 ביל 'ה טעד טּפַאטרעד ,ןעגנַאגרעד ןענייז תוליק יד ןענַאװ ןופ ,רעמיצ םעד

 לעטש רעד ףיוא ךיז טָאה רעגעי ןוא ,שטעּפ עקידרעיײפ יד םיא ןבעגעג ,ןעצ

 ןוא ןלעטשנַא יװ רעמ טיג ןעװעג ןענייז םיתפומ ענייז עלַא זַא ,ןעוועג הדומ

 סָאד יַאמר םייּב ןעמונעגוצ ,ןטנַאיצילַאּפ ןפורעג טָאה ןעמ ,ןכַאז עטדערעגּפָא

 לָאז רע ,ריבג םעד ןטעּבעג טָאה עצּביײל 'ר רָאנ ,ןסימשעג טֹוג םיא ןוא טלעג

 --.רעטָאפ סלקינייא ןייז ןיא רע לייװ ,ןּבָאה תונמחר םיא ףיוא

 פפָאט יד טגעגּפָא טָאה םעדייא רעד ,ןברַאטשעג רעצ רַאפ זיא ריבג רעד

 טזָאלעג ךיז טָאה יז סָאװ ,ןרָאי המּכ טמעשעג ךיז טָאה װעשטידרַאּב ןוא ,רעט

 ,קַאדיײל ַאזַא ןופ ןרַאנּפָא

0 

 "ר" עטומפיטש ידח

 רע טָאה לָאמַא .סעכָארב לאוש 'ר ריבג ַא טּבעלעג טָאה ענליװ ןיא

 ןוא ץזָאלעגנײא לדנַאה םעֶד רע טָאה ךָאנרעד רָאנ ,סָארקטינש ַא ןטלַאהעג

 גנַאל ןלטּב רעּבלַאה ַא יו רע טָאה טּבעלעג .גטפעשעגרַאטנַאק ַא טכַאמעג

 רעדורּב ןסוג ַא טימ ןעגנערּברַאפ וצ טַאהעג ביל ,טנרעלעג ליפ ,טנװַאדעג

 יז .הכרב ּבײװ ןיז רָאנ טריפעג טָאה טפעשעג סָאד ,הקשמ עלעזעלג ַא ייּב

 ןבָאה יז .טסיזמוא רָאנ ,גנוריפ ןייז רַאפ ןדערסיוא טוװורּפעג טּפָא םיא טָאה

 ךט ַא טַאהעג ןּבָאה יז עכלעוו ןופ ,ערַאמַאט ןוא המלש ,רעדניק ייווצ טַאהעג

 טלײטעצ ,טײצלָאמ םענייפ ַא טכַאמעג הכרב טָאה הוצמ:רּב סחמלש ֹוצ .תחנ

 ףיוא ,טליקרַאפ ךיז יז טָאה ייברעד ;טעװערָאהעג קרַאטש ןוא הקדצ ליפ רעייז

 טָאה יז ,ןברָאטשעג םֹורַא געט עכעלטע ןיא ןוא ןרָאװעג קנַארק יז זיא ןגרָאמ

 לָאז רע ,ןַאמ םייּב ןלעוּפ זומ יז זַא ,סעד ןגעו טרעלקעג טַאהעג רעירפ ןיוש

 רעד ןיא ןוא ,סגטייצייב ןָאטעג טינ סָאד טָאה יז רָאג ;רעדגיק יד ןענערַאװַאּב

 .ןיװַאּב טיג סָאד יז טָאה העש רעטצעל

 .ןטסײרט טלָאװעג טינ ךיז ןוא םישדח ירד טנײװעגּפָא טָאה ןַאמ רעד

 ּבוטש ןיא ןײגנײרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה סע .ןױנואו עלַא טלײה טייצ יד רָאנ

 גנוי ַא טימ טַאהעג הנותח רע טָאה םֹורֲא םישדח ירד ןיא ךָאנ ןוא ,םינכדש

 טַאהעג טָאה יז ;תקידצ יד עקילג ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,עשרַאװ ןופ לּבייוו -

 .קנַאב ַא }
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 ךָאו ןוט ןוא רעכיּפ עלוסּפ.ףיירט ןענעיל טגעלפ רע ליײװ ןַאמ ריא טגעגּפָא

 סָאװ ,לדנענג לּבײװטסניד ַא טימ ענליוו ןייק ןעמוקעגּפָארַא ןיא יז ,תוסרוקיּפַא

 ,רָאי רָאּפ ַא ּבוטש ןיא ריא ייּב ןעוועג ןיוע זיא

 ךיז טָאה ּבוטש ןיא ןלאוש 'ר וצ ןײרַא ןענייז ייווצ יד רעּבָא דלַאּביװ

 .עשלַאפ ַא ןעװעג זיא תוקדִצ סעקילג זַא ,ןזיװעגסױרַא

 טָאה רעייגנייא עטלַא עלַא ,ןטלַאהעג טינ יז טָאה טּפַאשלעזעג ןייק ןופ

 .ּבײװ ןטשרע םעד ןופ םיבורק יד טּפױהרעּביא ,ּבוטש ןופ טרעטייוװרעד יז

 ןשטנואועג ךיז ןוא טנעה יד ןיא ןעמונעגנײרַא ןצנַאגניא יז טָאה ןַאמ םעד

 .ַאֹּב ןוא טַאהעג טנייפ יז טָאה רעדניק יד .ןרעװ וצ הנמלַא ןַא רעכיג סָאװ

 +יורג סעקילג ךרוד רָאנ ,ּפעק עטוג טַאהעג דָארג ןּבָאה ייז .שינַאריט טלדנַאה

 יצומש ןוא עטּבערגרַאפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ יז ןענייז גנולצרעד רעמַאז

 ,ןשטנעמ עק

 ירַאפ ןצנַאג םעד טעפּ טַאהעג ןיוש עקילג טָאה טײצ רָאי ייווצ ןיא

 ןופ ךַאװש ץנַאג ןרָאװעג ןיוש ןיא לאוש 'ר ןוא ,טנעה עריא ןיא ןגעמ

 יד יװ רעמ :גונעג ןעװעג טינ רעּבָא סָאד ויא ןעקילג ,הוואּת ןוא תורּכיש

 ךָאד טעװ ןגעמרַאפ לײט רעטסערג רעד ,ןעמוקַאּב טינ ךָאד יז טעװ הנֹותַּכ

 טָאה יז ,טינ רעדניק ןייק טָאה יז ליײװ ,רעדניקפיטש יד וצ ןעמוקנָא טראפ

 ןיִא יז .טסיזמוא רָאנ ,ןדיי עטוג טימ ,םיױױטקָאד טימ ןטלַאהעג הצע ןַא ךיז

 רע ,ןַאמ םעד טדערעגנייא לדנענג טָאה .גָאט וצ גָאט ןופ רעקירעיורט ןרָאװעג

 עקילג ;דָארּב ןופ ןועמש רעדורּב סעקילג תואצוה עגייז ףיוא ןעגנערגּפָארַא לָאז

 עקַאט ןיא רענעי .טייקכעלײרפ ריא ןרעקמוא ךיז טעװ ,ביל רעייז םיא טָאה

 ןוא ,טײצ ערעגנעל ַא ײז יב ןסעועג ,םֹורַא ןטַאנָאמ רָאּפ ַא ןיא ןעמוקעג

 לג ןוא ןטלַא םעד טסיירטעג טָאה רע ,ךעליירפ ןרָאװעג רעדיוו זיא עקילג

 ןיא :טכערעג ןעװעג זיא רע ןוא,דניק ַא וצ ןייז הכוז ךָאנ ןלעװ יז זַא ,ןעק

 טָאה ןוא ןרָאװעג תרבועמ עקילג ןיא רָאפּפָא סנועמש 'ר ךָאנ טישדח רָאּפ ַא

 ,קחצי ןּבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה ןעמ ןכלעװ ,ןוז ַא טָאהעג

 .םיטש עריא ןקֹוקנָא טנעקעג טינ עקילג ןיוש טָאה ןָא גָאט םענעי ןופ

 ןוא ,רעירפ יװ רעגרע ךס ַא ךָאנ ןעלדנַאהַאב ןעמונעג יז טָאה יז .רעדניק

 ןעװעג טלַא ןיוש זיא המלש .ןּבעגעגכָאנ גנידצלַא ןיא היא טָאה ןַאמ רעד

 עמ טָאה ,רעגניי רָאי ַא טימ ןעװעג זיא ערַאמַאט רעטסעװש  ןייז ,רָאי 7

 =עגסױא טָאה ןעמ ןוא ,הנידמ רעטיײװ ַא ןופ ןכַאמ וצ הנותח ייז ןסָאלשַאּב

 .ןרַאגנוא ןיא ןעפָא:טלַא ןיא רעטסעװש ַא טימ רעדורּב ַא ךיוא ייז רַאפ טכוז

 ןענעגעזעג םלועיתיּב ןפיוא טריפעגקעװַא לדנענג ייז טָאה ןרָאפקעװַא ןרָאּפ

 ,טקנַאדעג טָאג ןּבָאה יז .קעװַא יז ןענייז ןַאד ןוא ,ןעמַאמ רעייז טימ ךיז

 ןרירפוצ ןעוועג זיא עקילג ןוא ,שינעקנעפעג ַאזַא ןופ סױרַא ןענייז ייז סָאװ

 | ,ןרָאװעג רוטּפ ייז ןופ זיא יז סָאװ

 טוג רעיײז ייווצ יד ךיז ןּבָאה רעגיוש ןוא רעווש  ייּב ןעּפָא:טלַא ןיא

 ןוא ןוז םעד רע טָאה ,רחוס רעשּפיה ַא ןעוועג זיא רעוש רעד .טבעלעגנייא
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 ןיא .טנידרַאּפ ןייפ ןּבָאה ייז ןוא ,טפעשעג ןיא ןעמונעגנײרַא ךיוא םעדייא םעד

 טָאה בײװ פתּפלש :ךױא רעדניק ןרָאװעג ןריוּבעג ןענייז םֹורַא רָאי רָאּפ א

 ןבעגעג ןעמָאנ א ןעמ טָאה לגניי םעד ,לדיימ ַא ערַאמַאט ןוא לגניי ַא טַאהעג

 יד ןַא ,ןסָאלשַאּב ךיז יב ןבָאה ןרעטלע יד ןוא ,המחנ לדײמ םעד ,טחנמ

 ,ןסקַאװסױא ןלעװ יז ןעװ ןּבָאה הנותח ןלָאז רעדניקי

 ןיא ןענַאטשעגנָא ןענייז סע .גנַאל טינ טרעיודעג רעּבָא טָאה קילג רעייז

 ןייז טימ המלש ,דנַאל ןיא הפגמ ַא ןרָאװעג זיא סע ,תומחלמ עסיורג ןרַאגנוא

 :קעװַא ןעװעג זיא סָאװ ,ןַאמ סערַאמַאט ךיוא ןוא ,ןעמוקעגמוא ןענייז ּבייוו

 ןבילּבעג ןיא ערַאמַאט ,ןּברָאטשעגקעװַא זיא ,טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ןרָאפעג-

 .קעװַא טָאה בר רענעפָאײטלַא רעד .רעדניק עריא ןופ טייוו ,טָאטש רענעי ןיא

 .לַא רעד ויא ,קילגמוא ןסיורג םעד ןגעװ ןלאוש 'ר ֹוצ עגליוו ןייק ןּבירשעג

 טָאה ,קידלוש ויא רערעדנַא ןייק טיג ןוא רע רָאנ :ךיז רעסיוא ןרָאװעג רעט

 ןוא ,םימותי עגיילק עדייּב ךָאנ ןעלדנענג טקישעגקעװַא טָאה ןעמ ,ןעירשעג רע'
 :וצ ריא דָארּכ ןופ ןרָאפסױרַא טפרַאדעג טָאה ,רערורב סעקילג ,ןועמש 'רי
 .רעטגוא ,רעדניק יד ןָא רָאנ ,קירוצ ןעמוקעג לדנעגג זיא םֹורַא טייצ ַא ןיא ,ןפלעה|
 ןײלַא יז .טסעפ ףיוא ןרָאװעג קנַארק עלַא יז ןענייז ,טלייצרעד יז טָאה ,סגגעוו-
 .ןּברָאטשעגקעװַא ןעגייז רעדניק עדייּב יד ןוא ,טיױט םוצ טנעָאנ ןעוועג ךיוא זיא

 ריואוועג ךיוא ןעועג זיא יז ואװ טָאטש רעטייוו רעד ןיא זיא ערַאמַאט
 טינרָאג ןיוש ךיז יז טָאה .רעדניק עדײּב יד ןופ טױט םעד ןגעװ ןרָאװעג:
 יז זַא ,גנַאלק רעד טײרּפשרַאפ ךיז טָאה רעּבירעד .םײהַא רעמ טרעקעגמוא
 .ןעקילג וצ ןּבירשעג רעדורּב רעד עקַאט טָאה ױזַא ןוא ,ןּברָאטשעג ךיוא זיא

 ךנילּב רע זיא ןעגײװ ליפ ןופ :ןלאוש ןטלַא םעד ןגָאלשרעד רָאג טָאה סָאד
 ?נַאגעג טיג םיא םורַא זיא רענייק .טלעװ רעד ןופ קעװַא ןכיגניא ןוא ןרָאװעג

 ךָאנ ןעגנַאגעג טיגנ זיִא רענײק ןוא טײהקנַארק ןייז ןופ טייצ רעד ןיא ןעגי
 5ַאּב ןוא טגוה ַא יװ ןּברָאטשעג זיא ,לװנמ ַא יװ טבעלעג טָאה רע ;היוול ןייז

 ,לזייא ןַא יו ןרָאװעג ןּבָארג-

 .יצנייא רעד ןעװעג ןיא לקיציא ריא :ליצ ףיא טכיירגרעד טָאה עקילג

 יז .סוּפורטוּפַא רעד ןעוועג זיא יז ןוא ,ןגעמרַאּפ ןצנַאג םעד ןופ שרי רעקי

 רעטײװ טָאה יז .ײרפ ןוא ןײר ,גנוי--,רָאי 82 ןצנַאגניא ןעװעג טלַא יא
 ףיוא ,טנרעלעג ןייש רעייז יז טָאה ןעלקיציא ריא ,טפעשעג םעד טריפעג סיורג;
 ףלעװצןעצ ַא ןעמוק ריא וצ ןגעלפ רַאי עלַא ,ןּבעג ןבױהעגנָא יז טָאד הקדש
 .ַאב ,ןכָאװ עכעלטע ךיז ייּב ןטלַאה יז יז טגעלפ ,טָאטש ריא ןופ טיײלעמערָא
 רב ןרָאװעג ויא לקיציא ןעװ ,הבדנ עגייפ ַא ףוס םוצ ןּבעג ןוא יז ןדיילק

 עג רע ןיא םעדכָאנ דלַאּב ןוא ,טײצלַאמ םענייפ ַא טכַאמעג ןעמ סָאה ,הוומ-

 טלעטשעגוצ םיא וצ טָאה רעטומ יִד .לדײכ ןטמירַאּב ַא רַאֿפ ןתח ַא ןרָאװ

 -,ךעלגניייהרוּתידומלת יד ןופ ,עקטָאנ ןעמָאנ ןטימ 16--15 רָאי ַא ןופ לגנײ א

 ,גנַאג ַא ןגלָאפ םיא לָאז רע

 90 פטנישעגירוטארפטיל עשידיי
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 ךיג טנעקעג טינ ןוא ןרָאװעג קנַארק עקילג זיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 ךןטנַאקַאּב ןטלַא סנַאמ ריא ןוא ןריא ןפורעגסױרַא יז טָאה ;טפעשעג ןיא

 לָאז רע ,ןשטנעמ ןכעלרע ןַא רַאֿפ טנעקעג םיא טָאה יז סָאװ ,ןעלסּפעש 'ר

 יד ןשיװצ .,ןריּפַאּפ עלַא ןּביירשרעטנוא ןוא ווירב יד ןעמענרעּביא עלייוורעד

 ,םעגײא ןענופעג לָאמנײא לסּפעש 'ר טָאה ןעמוקנָא ןגעלפ סָאװ וירב ליפ

 טלַאהניא רעד טָאה םיא רָאנ , רעכעלטפעשעג ןייק ןעוועג טיג ןליפַא זיא סָאװ

 א ןעװעג ןיא סָאד ,טלעװו רעד ןיא ןטפעשעג עלַא יװ רעמ טריסערעטניא

 'זיא טרָאד ןוא ,ןעקילג וצ דָארּב ןופ ןּבירשעג טָאה ןועמש בר סָאװ ,ווירּב

 טעװ תעקניציא דניק רעזנוא זַא ,רעייז ןוא רעייז ךימ טיירפ סעװ :ןענַאטשעג

 עקילג טָאװ ,טגָאלקעג ךיז רע טָאה רעטײװ ןוא ,"לזמל ןּבָאה הנותח בֹורקּב

 :טנפעעג ןגיוא יד ךיז ןּבָאה ןעלטּפעש 'ר .טלעג ןקיש טרעהעגפיוא םיא טָאה

 .טייצ ַא ןיּב ןגיושעג טָאה רע רָאנ ,ןכַאז ךס ַא ףיֹוא

 ףיז זיא ןוא וירב םעד ןגעװ טסואװעג טינרָאג עלייוורעד טָאה עקילג

 טעלעזנַארּב ןרעײט ַא טלעטשַאּב הלּכ טלקיציא רַאפ טָאה יז .ךעליירפ ןעוועג

 =ַעג ןלַאפרַאפ ויא רע ןענַאװ זיּב ןעמעלַא ןזיועג גנַאל ױזַא םיא טָאה ןוא

 טצעזעגנײרַא טָאה ןעמ ;םערַאל רעסיורג א ןרָאװעג ויא סע ,ּבוטש ןופ ןרָאװ

 ןןעקטָאנ םעד ךיוא ,דשח ַא טַאהעג טָאה ןעמ עכלעװ ףױא .,רענידַאּב עלַא

 ךיוא טציא ןענייז ןוא רָאי עלַא ןעמוק ןגעלפ סָאװ טײלעמערַא יד . רעטייוו

 ןעמעלַא ןעמ טָאה גנושרָאּפסױא רעד ךָאנ .בוטש ןיא ןעקילג ייּב ןעוועג דָארג

 ַא ןופ לדיימ ַא ךָאנ ןוא טײלעמערָא יד ןוא ןעקטָאנ ץֹוחַא ןזָאלעגסױרַא

 טיײלעמערַא יד ןוא ריבג רענליװ ַא ײב עקנַאינ ַא ןעוועג ןיא סָאװ ,ןצפוט

 .ןעקטָאנ וצ טגכדשעג יז ןּבָאה

 לטעטשנײלק םעד ןיא ןסעזעג ל"װרעד יז ןיא ערַאמַאט רעזדנוא

 יז :קילגמוא שירפ ַא ןפָארטעג יז טָאה סע ןעגַאװ זיּב ,ץענערג ןשיקרעט ןפיוא

 עטוג ,דמעה ןייק ןּבילּבעג טינ ריא ףיוא זיא סע זַא ,ןרָאװעג טנערבעגּפָא זיא

 =קעװַא לָאז יז ,קיצנַאװצ רעלָאט ַא ריא רַאפ טכַאמעגנעמַאזוצ ןּבָאה ןשטנעמ

 יז .השורי סרעטָאפ ריא ןופ ןגירק סעּפע ײז טעװ רשפא ,עגליוו ןייק ןרָאפ

 טכערּב טױנ רעּבָא ,טױט םעד יװ רעטומפיטש יד טַאהעג טנייפ ןוליּפַא טָאה

 ףײלג ןעקילג ֹוצ .הגנג רעד ךָאנ דָארג עגליוו ןייק ןעמוקעג זיא יז .ןזייא

 .עדייב ,ןעלסּפעש יר וצ טגערפרעד ךיז יז טָאה ,ןייג טלָאװעג טינ ערַאמַאט טָאה

 ריא טָאה ?לסּפעש 'ר רָאנ ,שינעגעגַאּב םעד ןופ ןגָארטעצ רעייז ןעװעג ןענייז

 .טוג ןײז ץלַא םשה הצרי םא ךָאנ ןעק סע ,קַיור ןייז לָאז יז ,טגָאזעג

 ָאּפ ןיא ןעמונרַאפ טָאה ןעמ .ןטיּבעג ץלַא ןכיגניא עקַאט ךיז טָאה טע

 +ןיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןוא ,ךיוא ןיילא ןעקילג ןוא ןעלדנענג ןיירא ייציל

 ןעגייז יײז רָאג ,ןּברַאטשעג טיגרַאג ןענייז המחג ןוא םחנמ רעדניק ייווצ יד זַא

 טײקשלַאפ טימ ראג טָאה לדנענג ,עקנַאינ עגנוי ענעי ןוא עקטָאנ רעד סָאד

 ךיא ,שרוי רעקיצנייא רעד ןרעוו לָאז לקיציא סעקילג ידֹּכ ,םײהַא ױזַא ןבירשעג

 --סרעלטעּב וצ רעדניק יד טפױקרַאפ ןענועמש 'ר טימ ײז טָאה ןתמא רעד
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 שילֵג ֹוצ ןעמוק רָאי עלַא ןגעלפ סָאװ טייליהרבח ענעי עקַאט ןענייז סָאד טָא

 טָאה ןעמ ,רָאי ַא רעלָאט טרעדנוה ריא ייב ןעיצוצסױרַא ידּכ ,עגליוו ןייק ןעק
 ןכלעװ ןגעװ ,דָארּב ןופ ןענעמש םעד ךױא .טצעזעגנייא עקידלוש עלַא
 ףורּב סעקילג טינ זיא רע זַא ,ןרָאװעג ריואוועג ווירּב םעד ןופ ןיוש זיא ןעמ

 ײװ יֹזַא ,ןהמחנ טימ טַאהעג הנותה טָאה םחגמ .רעטּבילעג ריא רָאנ ,רעד

 םחנמ ,ןרַאגנוא ןיא טרָאד טדערעגּפָא טַאהעג לָאטַא ןּבָאה ןרעטלע ערעייז

 =ָעג יא ערַאמַאט ןוא ,סנגייא ןצנַאג ןופ שרוי ןרַאפ ןרָאװעג טנעקרענָא זיא

 ,ןבירטעגסױרַא ןעמ טָאה ןעלקיציא ,זױה סרעטָאפ ריא ןיא עטסָאּבעלַאּב ןּבילּב

 ןוט טיג רָאט דיי ןייק זַא ,ןלוש עלַא ןיא ןפורסיוא ןזָאלעג טָאה בר רעד ןוא

 ,רזפמ ַא ןיא רע לייוו ,ךודיש ןייק םיא טימ

  ןעמ טָאה ןצרּפ ןועמש ,ףָארטש עטרַאה ַא ןגָארקעג ןּבָאה עקידלוש יד

 ףָאנרעד ןוא ?"ףאוג ןוא בנגז :טפירשפױא ןטימ טָאפַאשע ןפיױוא טלעטשעג

 ,טקישרַאפ ךיוא ךָאנרעד ןוא ךעלטנפע ןסימשעג ןעמ טָאה ןעלדנעגג .טקישרַאפ

 =יק יד טימ ןעגנַאגַאב ך זיא ז :עקילג ןעמוקַאּב טָאה קסּפ ןטסּברַאװ םעד
 ןעמ .היח עדליװ ַא יװ טלדנַאהַאב ךױא יז ןעמ טָאה ,היח עדליװ ַא יװ רעד

 טלעטשעגנײרַא גײטש םעד ןוא גײטש םענרעוייא ןַא ןיא טרַאּפשרַאפ יז טָאה

 עדליװ יד ןעז ןעגנַאגעג םלוע רעד ןיא גָאטגז עלַא ;עירעשוַאנעמ ַא ןיא

 ןטלַאהעגסױא טינ דנַאש עסױורג "ד טָאה יז .ךיוא ןעקילג ןעזעג רע טָאה ,תויח

 "עג רעסעּב זיא יז זַא ,ךָאנרעד ,ןעניז ןופ ּפָארַא םורַא רָאי ּבלַאה ַא ןיא זיא ןוא

 טרענעג יז טָאה ןוא טייהיירפ יד ריא רַאפ ןטעּבעגסיױא ערַאטַאט טָאה ,ןרָאװ

 - ןָאלרַאפ טינ ךיוא ןעלקיציא ערַאטַאט טָאה טגָאז ןעמ יװ ןוא ,ןרע ןיא

? 

 ,ניילַא לקיצייכז

 ןעװעג זיא רע .רעמיש לרעמש בר ַא רעניײא טּבעלעג טָאה ענליװ ןיא

 ןיז ןשטנעמ רעכעלטגרָא ןַא ךױא ןײלַא ןוא ןרעטלע עכעלטגרָא ןופ ןוז ַא

 ןייפ ץנַאג ןופרעד ןגױצעג טָאה רע ןוא ,ײרעּברַאפ ןעוועג זיא גנוקיטפעשַאּב

 ןבױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ,ךגַאטש ןיא טֹוג ןרָאװעג רע זיא ןייווכעלסיב ,הנויח

 קיור ןבעלּפָא טנעקעג טלָאװ רע ,ךיגנ ַא ןיא רע זַא ,ןסעומש וצ םיא ףיוא

 טגײמעג ױזַא טינ ענוק ּביו ןייז רעּבָא טָאה .ןרָאי ענייז עלַא ןדירפוצ ןוא
 לטניּב ַא טפיקעג דלַאּב ךיז יז טָאה טסנידרַאֿפ לקיטש ןטשרע םייּב ,רע יו

 :גניריוא ענעטנעמיד עטוג טּפַאכעגנײרַא יז טָאה טסנידרַאֿפ ןטייווצ םייב ,לרעּפ

 ףעײז טימ ןעמעש ןבױהעגנָא ןוש ךז יז טָאה טײצ רעד טימ ןוא ,ךעל

 ,עקרעּברַאפ יד ענוק ןפור יז לָאז ןעמ ,ןענַאטשעגנָא טינ ריא זיא סע .הסנרּפ

 טָאה יז ןענַאװ זיּב ,ןרעוא יד ןיא ןַאמ םעד טדערעגנײרַא גגַאל ױוזַא ז טָאה

 .דנַאה ןעמונעג טָאװ רע ,לקירּבַאפ סָאד ןפיוקרַאפ לָאז רע ,טלעוּפעג םיא ייּב

 ףעכייר רָאי ַא סָאװ ןרָאװעג זיא ףע .ןעוועג חילצמ טָאה ןוא סיורג רעמ ןעל
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 טכַא רָאי ַא ןופ טייצ ַא ןיא ,דיגנ ןסױרג ַא ןופ םש םעד ןגָארקעג טָאה ןוא

 טָאה רע .הכאלמ:לעּב  ַא לָאמַא ןעװעג זיא רע זַא ,ןסעגרַאפ ןיוש ןעמ טָאה

 ןעמ זַא ױזַא ,תובדנ ענייש ןּבעג טגעלפ ,םיטַאּבעלַאּב ענעלַאפעג טציטשעג

 לָאמַא ןעװעג זיא רע סָאװ הלװע ענילק יד ןעװעג לחומ ןיוש םיא טָאה

 ,רעּברַאפ ַא

 ןיא ךיז ייּב ןּנָאה וצ טייהנגעלעג ַא טכַאמעג םיא ךיז טָאה םעד ץוח

 ,לגניי ַא ןריוּבעג םיא טָאה ענוק ּבייוו ןייז .טָאטש ןופ טייל עטסגייפ יד ּבוטש

 רעװ ןוא ,בוטײלזמ םענײפ ַא רעײז טימ תירב ןטײרּב ַא טכַאמעג רע טָאה

 טינ ןּבָאה טָאטש ןופ טײל עטסכיר יד ?הדועס רעכײר ַא ףיֹוא טינ סע טמוק

 ,טירּב ןוא טײװ ןעגגילק ןבױהעגגָא טָאה ןעמָאנ ןייז ,שיט ןייז ייּב טלעפעג

 . *עג טינרָאג טָאה רע ;עריא ןוא ענייז םיבורק םיא וצ ןגיוצעג ךיז ןּבָאה סע

 ןּבָאה ײז החּפשמ עטױרג ַא רַאפ סָאװ ,רעירפ טסואוו

 םיא רַאפ ןכוז ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןסקַאװעגרעטנוא זיא לקיצייכ ןעוו

 ןיק .לסעק ַא ןיא יװ ןכָאק ּבוטש ןיא טגעלפ םינמוח ןיִב .םידמלמ עקיסַאּפ

 *עג לָאמַא ךָאנ טָאה רע םירָאװ ,טלָאװעג טינ לרעמש בר טָאה דמלמ ןגיה

 טגעלפ ;הלילח סרעברַאפ ַא טימ רעדָא רעדניק עשרעדיינש טימ ןלענק טנעק

 .רעלסיוא תּבש עלַא טגעלפ ךמלמ רעד ,דמערפ רעד ןופ לָאמעלַא ןעמענ רע

 ךיז ןגעלפ עמַאמ.עטַאט ןוא ,אישק ַא טימ ארמג לקיטש ַא ןעלקיצייכ ןענ

 ,קידנּבױל ןסירעצ ךיוא ךיז טָאה םלוע רענעטעּברַאפ רעד ,קידנרעה ןעלגערּפ

 דמלמ רעמערָא רעד .לדרעּב סָאד ןטעלג רענעדירפוצ ַא יד רעד טגעלפ

 ןעװ ןוא ;לגניי לױאװ ַא :ןגָאז טגעלפ ,תּבש ןסע טרָאד טגעלפ טָאװ ,רעּבָא

 ןמז עלַא ןעמ טגעלפ םעד ךרוד !דמלמ ןרעטערג ַא וצ ןײרַא ךָאג טלַאפ רע

 רַאפ ןעמָאנ ַא ןעמוקַאּב עלײװרעד טָאה לקיצײכ ןֹוא ,דמלמ םעד ןטייּב

 ,יוליע ןַא

 ןָא ןוא המכח ןָא ,הרוּת ןָא ,שירַאנ ץנַאג ןעוװעג לקיצייכ זיא תמאּב

 קידנעטש םיא ייּב ןענייז ןּפיל יד ,טעװעלַאּבעצ רעײז ןעוועג זיא רע ,ץרא:ךרד

 רַאפ ןרעוו ןפָאלשטנַא רע טגעלפ טכַאנ עלַא ןוא ,עװַאק ןיא טכירעגנייא ןעוועג

 טינ ירבע טכער ךָאנ רע טָאה ,טלַא רָאי 12 ןעוועג ןיוש זיא רע ,ערעשטעוו

 ןעמ טָאה ,ףַארט  ןוא תיּבףלַא טקידנערַאּפ טַאהעג רע טָאה םיוק לייוו ,טנעקעג

 ןגעװ .ארמג ךָאנרעד דלַאּב ןוא "ישר טימ שמוח םיא טימ ןּבױהעגנָא ןיוש

 ןעמָאנ םעד טַאהעג רע טָאה ךָאד ןוא .ןדער וצ סָאװ ָאטינ רָאג זיא ןביירש

 .עּב ענעלָאװשעג טימ ןייגמוא רע טגעלפ רָאי ףלעווצ וצ ןוא ,יוליע ןַא ןופ

 ײּברעד ,שינערעהרַאפ ןדעי ייּב ןּפײנק ץלַא םיא טגעלפ ןעמ סָאװ! ,ךעלעק

 לקיצײכ זיא ,"הלּכ ענייש ַא טרעװ ןיוש טסיּבח ! ןגָאז ךָאנ םיא ןעמ טגעלפ

 טָאה ןעמ .טדערעג םיא ןגעװ טָאה טָאטש ץנַאג ןוא ,ךיז יב ןביוהעג ןרָאװעג

 ,?ןײלַא לקיצײכת ןפורעג םיא

 סע ןוא ,ןפוא טענייש ַא ףיוא רָאג טכירעגסיוא ןעמ טָאה הווצמ-רג ןייז

 םעד ,םידמול רָאּפ ַא ,טָאטש ןופ טײל עטסערג יד ןעמוקעג רעדיוו ןענייז
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 ;תֹישק עטוג רָאּפ ַא לרוחּב םעד ןגערפ טלָאװעג ןגָאה ,טניירפ עטוג סניּבר

 ןבָאה ענעי רעדייא ךָאנ טרעפטנעעג ןוא לּפעק טוג ןייז ןזיװַאּב לקיציײכ טָאה

 רעּבָא ,ןרָאװעג טױר ךעּבענ ןיא דמלמ רעד .עגַארפ יד ןקידנע וצ ןויװַאּב

 =גערק סָאד ליװ רעװ סנטשרע לייוו .קידנסיו טינ טכַאמעג ךיז טָאה םלוע רעד

 ןךוא ןקידנע רעכיג סָאװ טלָאװעג ןעמ טָאה סנטייוװצ ןוא ,החמש-לעּב ַא ַא ןעק

 טָאה ןעמ ןעװ ,רעטעּפש .,ןרעיוא יד ןיא רעדייא ליומ ןיא ןעמענ סָאװ רעסעּב

 ףיא :ןפורעגּפָא ךיז טסעג יד ןופ רענײא טָאה ,תוסוּכ רָאּפ ַא טכַאמעג ןיוש

 ףעטיצומ רעד זיא סָאד }רעדנואו ַא רָאג ןיּבר ַא לגניי םעד רַאֿפ ּבָאה

 .,רעזיה עטסערג יד ןיא םינתח ןרָאװעג םידימלּת ענייז ןופ ןעגייז סע ןיוליע

 ןוא דמלמ ןטלַא םעד טימ ןמז םעד ןגױצרעד םיוק טָאה לרעמש 'ר

 "ףעפ רָאי ַא ןופ לד" ַא ןעװעג יא סָאד .רעטיצױמ םעד טכַארּבעגּפָארַא

 רע .ןשיט עדמערפ ןופ לכייב טעשַאּפעגסױא טוג ַא טימ רעכעלּבערג ַא ,קיצ

 ןוא סכעלגנעל ַא טַאהעג רע טָאה םינּפ ַא ,טייז ַא ףיוא לסיּב ַא ןדער טגעלפ

 טימ דרָאּב עלעג ַא ;ךעלקנערּפשרעמוז טימ לופ ןוא סקידנקָאּפ ַא לסיּב ;ַא

 ץנַאג טימ ןגױא עיולג ןוא ןּברַאק עגנַאל טימ ןרעטש ןסיורג ַא ,ןציּפש ייווצ

 ןעגרעל רעּבָא ,טײהרעגני ןעװעג עקַאט רע זיא ױליע ןַא .ןעמערצ עגנַאל |

 ּפָאק םעד טײרדרַאֿפ ךיז רע טָאה ןָא זײװדניק ןופ לייוו ,טנעקעג טינ רע טָאה

 ײּברעד ,טסואװעג טיג לָאמנײק רע טָאה טשּפ ןתמא םעד ןוא ,.ךעלטשּפ טימ

 ןוא םינואג עלַא ףיוא תוניבמ ןגָאז טגעלפ ,םידמול עלַא ףױא ןדער רע טגעלפ

 רע סָאװרַאפ ,טגערפעג לָאמַא םיא טָאה ןעמ .םינּפיתוװע רעסיורג ַא ןעוועג

 רעד תעשּב טשרע ןיליפּת ןוא תילט טגייל ןוא ןענװַאד טעּפש ױזַא ךיז טלעטש

 ףײלג טינ ןיִּב ךיא :טרעפטנעעג רע טָאה .עמשיתאירק ייּב ןיוש טלַאה םלוע

 =יא יו יִװַא לוש ןיא ןטשרעּבײא םעד טימ ףיֹוא ךימ ריפ ךיא ,ןעמעלַא וצ

 םלוע רעצנַאג רעד ןעװ ןסע ןעײג ענעגייא יד ,החמש ַא ףױא ןעטנעמ ענעג

 ,ןסעגעגּפָא ןיוש טָאה

 טָאה רע .ןײלַא ןעלקיצייכ ֹוצ ןעמוקעגנָא סָאד ןיא רעטיציומ רעד טָא

 ןרָאװעג דלַאּב רע זיא טימרעד ןוא ,רועיש ַא ןָא רָאג לגניי סָאד טּבױלעג

 ןכדש ַא ןײװנטײצ ןעװעג זיא רע יװ יֹזַא ןוא ;ןרעטלע ענייז ייּב ףיקּת

 ןיא לקיצייכ ןעוו .ףודיש ַא ןעלקיצייכ רַאפ ןכוז ןעמונעג דלַאּב רע טָאה ,ךיוא

  סָאװ ,םינכדש ןופ טורעג טינ ריט יד ןױש טָאה ,רָאי/6 ןעװעג טלַא

 .,טפיוקעגרעטנוא רערעהרַאפ יד טָאה ןעמ ,בוטש ןיא ןעקגירכ ןוא ןסע ןגעלּפ

 םוצ רעּכָא ;ריבג ןסױרג ַא טימ םיאנת ןרָאװעג לומ טימ ןענייז סע ןוא

 ןיא לרעמש בר זַא ,ןרָאװעג רױאװעג קילעפוצ ריבג רעד יא קילגמוא

 5עג זיא יװַא .ךודיש םעד ץזָאלעגּפָא רע טָאה ,הכָאלמילעּב ַא ןעוועג לָאכַא

 ?תונכדש ןוא םיאנּת ףיוא עלייוורעד טָאה לרעמש 'ר ןוא ,לָאמ עכעלטע ןעש

 .ןגעמרַאפ ןייז ןופ טפלעה ַא טכַארּבעגסױא טלעג

 ןסױרג ַא טימ םיאנּת ןּבירשעג טָאה ןעמ :ןטלָאגעגפָא טָאה ךעלדנע

 ייװצ טימ ןעמוקעג ןיהַא ויא לרעמש 'ר ןעו .ןושמש 'ר דָארּב ןופ ףיבג
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 עינַאּפמָאק רענליװ יד זיא ,םלוע ןצנַאג ַא טימ ןוא דרעפ ריפ וצ סעקירּב

 .הפוח ַא טלעטשעג טרָאפ טָאה ןעמ רָאנ .ןלעפעג קרַאטש טינ וליפַא טרָאד

 געװ ןיא ןּבײלק ןעמונעג ךיז ןוא געט רָאּפ ַא ךָאנ ןּבילגעג ןענייז טסעג יד

 טימ ןּביײלּב לָאז רעטיציומ רעד זַא ,טלָאװעג רעייז טָאה לרעמש 'ר ,ןײרַא

 ךמלמ רעד זַא ןעועגסױרַא טַאהעג ןיוש טָאה רעװש רעד רָאנ ,ןעלקיצייב

 טָאה רעטיצױמ רעד .,ץָאלרעד טינ סע רע טָאה ,ץרָאהײסע רעסיורג ַא זיא

 ,ןעגרעל ןיא טלַאה ןעמ ןעװ זַא ,ןעלקיצייכ טגָאזעגנָא ךָאנ ןרָאפקעװַא ןרָאפ

 ַא ןיא רע זַא ,ןעז טלָאמעי ןעמ טעװ-- ,טרעקרַאפ ןגָאז לָאמעלַא רע לָאז

 ,רענעק רעסיורג

 ,ןעזמורַא ךיז ןלָאז םינּתוחמ יד ,געט רָאּפ ַא ןעוועג גונעג ןענייז סע

 טימ טנרעלעג טָאה רע ןעװ לָאמנײא .ןיא לקיצייכ ןױשרַאּפ ַא רַאפ סָאװ

 טָאה רעגָאװש רעד .הרוּת סרעטיציומ םעד ןדנעװנָא ןעמונעג רע טָאה רעגָאװש ַא

 רעד םיא טָאה .טרעקרַאפ אּברדַא ,ןייג טרעפטנעעג רע טָאה ,ָאי טגָאזעג

 לקיצײכ טָאה .גָאז ךיא יװ יװַא ךָאד טכַאמ ָא"שרהמ רעד :טגָאזעג רעגָאװש

 טָאה .טרעקרַאפ טכַאמ ָאשרהמ רעד ,אּברדַא ,ןייג :טרַאּפשעג רעטייוו ךיז

 !ןעז ןוא ָאישרהמ סםעד ןעמענּפָארַא רימָאל ,ונ :רעגָאװש רעד ןפורעגּפָא ךיז

 ןעמ לָאז ,אֹּברדַא :רעגײטש ןייז ףיױא טרעפטנעעג ךיז טָאה לקיצייכ רָאנ

 רעסױרג ַא ןרָאװעג זיא סע .ןעז טינ ןוא ןעמענּפָארַא טינ ָא"שרהמ םעד

 ַא טגָאזעג ָאד טָאה רע ןַא ,טגײמעג ךַאנ טָאה לקיצײכ ןוא ,רעטכעלעג

 םעד יװ טַאהעג טנייפ ךיוא םיא טָאה לּבײװ עגנוי סָאד .המכח ענייפ

 ןטגּפָא לָאז רע ,ןענושמש 'ר ֹוצ ןענַאטשעגוצ החּפשמ עצנַאג יד ןיא ,טױט

 ,תרבועמ םיא ןופ ןרעװ טעװ ּבייװ ןייז רעדייא ןעלקיצייכ

 .סיוא ןיוש ןּבָאה ייז .ןרָאפעג לײװרעד ךָאנ ךיז ןענייז ןרעטלע יד

 .וצ ןרָאפרַאפ ןוא ,סנגעװרעטנוא ןענייז יז סָאװ ,טײהנגעלעג יד טצונעג

 ֹורַא ןּביז ןכָאװ ַא ןיא ןעמוקעג יז ןענייז םיהַא .םיבורק רָאּפ ַא וצ טסַאג

 ןּפַאלק רעײז ףיוא .טכַאנײּב ףלעװצ רעגיײז ַא ּבוטש רעייז וצ ןרָאפעגוצ ןוא

 ןעװעג ויא סָאד "?ָאד ןיא רעװש :טגערפעג םיטש עטנַאקַאּב ַא סעפע טסָאה

 טינ טָאה רע ,ןרָאפרַאפ טינ ץעגרע ןיא סנגעוורעטנוא זיא רע .םיטש סלקיצייכ

 ױװ רעירפ םײהַא ןעמוקעג רע זיא ,ןטרעּפוק ןייק ךיז טימ ןּפעלש וצ טַאהעג

 .ןרעטלע יד

 ןגָאלש רעד רָאג ּבײװ ןייז ךיוא ןוא לרעמש 'ר זיא ןויזּב ןטיורג םעד ןופ

 ,ןשטנעמ עטושּפ רַאפ ןכַאמ הנותח טזומעג יז ןּבָאה רעטכעט ייווצ יד ,ןרָאװעג

 ,לדײמ םערָא ןַא טימ טכַאמעג הנותח לָאמַאכָאנ ייז ןּבָאה ןײלַא ןעלקיצייכ

 טָאה עטַאט רעד .טסעק ףױא ךיז ייּב בייװ ןטימ ןעמַאװצ ןזָאלעג םיא ןוא

 ךָאנ ןיוש טָאה לרעמש 'ר ןוא ,ןגרָאטשעג רעצ רַאֿפ זיא עמַאמ יד ,טצעזעגנָא

 טָאה לקיצײכ ןוא ,שדקה ןיא ןּבוָאטשעג זיא רע .גנַאל טּבעלעג טיג ךיוא ריא

 טָאטש ןופ רעדניק יד ןעװ ,הבצק ןופ ןבעל טוומעג טוט סרעטָאפ םעד ךָאנ



 11 -  ןטעשזוס יד

 ,טיוט ןייז ןיּב ןבילּבעג ןיוש םיא טא ןעמָאנ רעד ןוא ,ח!ןײלַא לקיצייכח :ןעײרשכָאנ םיא ייז ןגעלפ ,ןעז םיא ןגעלפי
| 
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 ,יוּבפיוא רעייז טול ווָיַאנ .ןעגנולייצרעד סקיד ןעועגסיוא ןּבָאה ױזַא טָא
 טלַאהניא סעד טלייצרעד ָאד ןּבָאה רימ ,ןצנוק ןָא ,עגירטניא רעייז ןיא טושפ
 ײרד ןופ טינ טעשזס םעד ןּבעגרעּביא טנעקעג טלָאװ ןעמ ;ךעלכיּב יירד ןופ
 :רעד ךיז טלָאװ סיינ סיורג ןייק רעּבָא ,קיסיירד לָאמ יירד ןופ רָאג ,תוישעמ
 .טינ ןוא עשידי :עטסנדײשרַאפ יד רימ ןעניפעג ןּפיט ,ןזיװעגסױרַא טינ יב
 ,רַאפ רעד ןופ ןֹוא טייצ רעקיטנייה רעד ןופ ,עשימָאק ןוא עטצנרע ,עשידיי

 ,רע:עגייא רעד ןגעווטסעדנופ טּביילּב קורדגייא:טנורג רעד רעּבָא ,טײהנעגנַאג
 רַאפרעד .רקיע רעד םיא ײּב זיא טעשווס רעד טינ ליװ ,רַאּפרעד זיא סָאד
 סע ואו ןעגנולייצרעד ענייז רַאפ השעמז.רוּפיס םעד ןעמענ קיד עקַאט טגעלפ
 | ,טכַאמעג ךיז טָאה

 ,ןטרעּפמָאק דלָאּפָאעל ןופ ןעמונעג יא רעגײטש ַא ?רערָאנש רעדח
 טצעזעגרעּביא ןיא "לוגלג רערק .ןעמייּב ןופ (שטייד ןיא) רעּביירש ןשידי ַא
 ןעמונעג זיא ?דיגמ רעד עלעגייפע ,עריטַאס רעשיערּבעה ַא סרעטרע קחצי ןופ
 ?,1 הליהק רעד ןופ רעַּפ רעד עלהמלש 'רח ,ןייטשגרעב ןדיי ןשטייד םעד ןופ
 ,"וװָארַאװָאט ךינײלַאקַאּב ָאפעדח ןשיסור סעדנַאװעל ןופ גנוצעזרעּביא ןַא זיא
 יקסװעשַארק רעּבײרש ןשילױּפ םעד ןופ ןעמונעג ןיא "קדצ רג רעדח ןוא
 .ָאט ןוא ,טמענ רע ןענַאװ ןופ ןזיועגנָא טיג לָאמגײק טעמּכ רע טָאה ייּברעד
 טָאה קיד לײװ טינ ,ןכוז ןזָאל ןײלַא ךיז רימ ןפרַאד ,ןסיװ רימ ןליו רע8
 ןזיב ּבײהנָא ןופ גנידצלַא זַא ,לעטשנָא ןַא ןכַאמ וצ ,ןטלַאהַאּב ֹוצ טגיימעג
 / ךָאנ רענעײל עגייז ןוא ,טריסערעטניא טינ םיא טָאה סָאד .סנגייא ןייז זיא ףיס
 טָאה ,רּבחמ ַא רַאפ ןטליג ןופ ,טײקלעגיגירָא ןופ ןינע רעצנַאג רעד ,רעקיגיײוװ
 .עלָאר ענײלק ַא רָאג טליּפשעג טייצ ןייז ןופ ןשטנעמ יד יב ןוא ןקיד יב
 וצ םיליּכשמ יד ןופ רעגײטש רעד ןעװעג זיא ןטרָאד -- ָאי שיערּבעה ףוא
 !שירי ןיא רעּבָא ,ײרעּבײרש רעייז ןוא טּפַאשטנעק רעייז טימ ךיז ןעמירַאּב
 יעגנָא יא ןעמעװ ?סטכער סעפע רַאפ ןטלַאהעג לכיּב עשיריי סָאד טָאה רעװ

 ?ןשטנעמ:סַאג ןוא סענכעק יד ןופ תוגיבמשטסנוק יד ןעגנַאג

 ןעמ טעז טּפַאשרּבחמ ןינע םוצ ןגױצַאּפ ךיז טָאה קיד קיטליגכיילג יו

 ?כיִּב יד ףיוא ןטלעז ץנַאג טלעטשעג ןעמָאג ןייז ךיוא טָאה רע סָאװ ,ןופרעד

 לָאמַא ;קד"מאפ תֹובתישֲאר יד טימ טנגונַאּב ךז רע טָאה בור סָאד .ךעלי

 סע ןוא ,ןכַאז עטשרע יד ףױא טּפױהרעּביא ,ןענַאטשעג טיג ךיוא סָאד זיא

 רעּבעגסױרַא רעד ךיז טָאה ךעלכיּב לייט ףיוא סָאװ ,טרַאעג טינ ןליפַא םיא טָאה

 ןעמָאנ ַא סעּפע טלעטשעגקעװַא רעדָא רעטַאפרַאפ סלַא ןבירשעגרעטנוא ןיילַא

 .ןנעג קיד טָאה קורד סמָאר טימ ךַאמטָא םעד ןיא ורעמ ךָאנ .הדגה רעד ןופ
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 גנידצלַא ןטּפירקסונַאמ יד ןיא ןכַאמוצרעּביא גנוטכילפרַאפ יד ךיז ףיֹוא ןעמ

 רעד טימ סָאד טכײלגרַאפ .ןסיה םיא טעװ קורד ןופ סָאּבעלַאּב רעד סָאװ

 !רעּביירש עקיטנייה ןופ טײקזעיציּבמַא

 ףובּכ רעד טינ ןוא טעשזס רעד טינ סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד

 שטײצ ענייז ןוא קיד יװ ,רעדָא ,רסומ רעד רָאנ ,רקיע רעד ןעועג ןענייז

 ,"קיטירק ידח ,ןפורעג סָאד ןּבָאה םירבח

 סָאװ ךעלכיּב ."קיטירקז רעד ּבילוצ רָאנ ןיא ןביירש ןינע רעצנַאג רעד

 ,רעסַאװ טסיזרַאפ יװ םינּפ ַא טַאהעג ןקיד ייּב ןּבָאה תוישעמ טַאלג ןלייצרעד

 =עג ןרָאי ערעטלע יד ףיוא טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג ייװ רעייז םיא טָאה'ס ןוא

 .ןייטשוצייּב .ידּכ ,ןלייט ליפ ןיא ןענַאמָאר עטסוּפ עסיורג ןּביירש ןצעז ךיז טזומ

 ןיז ןיא ,געװ ןייז טימ ןיג טנָאקעג טָאה רע ןמזײלּכ .ץנערוקנַאק סריימש

 =עד ןוא ,גנולייצרעד רעד ןופ לּכשה:רסומ רעד ךעלסילשטסיוא ןעוועג הנווּכ

 טַאלג ךעלטייז ריפ ןוא ירד ףױא ןדערוצקעװַא טכער םיא ייּב זיא רעּביר

 ךיוש זיא ןונח .געװ ןופ ּפָארַא זיא רע זַא ,ךיז טּפַאכ רע ןענַאװ ויּב ,לַארָאמ

 --.(רעטומפיטש יד) "ןרעקמוא עטכישעג רעזדנוא וצ ךיז ןלָאז רימ זַא ,טייצ

 ןויד ןופ ןּבײרש ֹוצ ָאד טינ ךיא ךיורב רעמ ,גונעג ,ןירעזעל עניימ ןונח

 ןפערטנָא ודנוא רימ ןלעװ טכייליפ ,ןופרעד טרָא רעד זיא ָאד טינ ןעד ;חוּכיװ

 לײװרעד ,ןפרעד רעמ ןכערּפש טרָאד רימ ןלעװ ,עטכישעג רעדנַא ןַא ןיא

 טגיל'ס סָאװ ,ךערּפשעג ןויד ןופ ץיּפש םעד ֹוצ רָאנ טריפעגוצ ךיד ךיא ּבָאה

 רעקידלטעטשגיילק רעד לטיירט 'ר) יןשינעטנעק.טלעוו עסיורג םיא ןיא

 הע טָאה ,רסומ ןשטנעמ יד ןּבעגניא ףרַאד ןעמ ,רדסּכ ױזַא ןוא -- ,1(דיגנ

 רָאנ .קנערק עשיזיפ יד תואופר טימ טלײה רָאטקָאד ַא יװ ױזַא ,ןטלַאהַעג

 תמא רעד -- ןעמעננייא ןלעװ טינ תמא םעד ךָאד ןלעװ ןשטנעמ יד יװ ױזַא

 ןיא ןעלקיוניא "קיטירקח רעד ןופ ןייר כ םעד ןעמ ףרַאד -- !רעטיּב זיא

 ,ןענירעזעל ןוא רעזעל ערעײט עניימ ןונח ,גנולייצרעד ַא ןופ קינָא ה םעד

 טכיײליפ ןייא ּבָאה ךיא ןעװ רימ טייצרַאפ .ךײשּפָא ןייא ןופ ןיוש םענ ךיא

 ןופ סטכַאמעגניא ערעײא ףךײא טכַאמ היא .טגָאזעג טרָאװ סעטרַאה ןייא

 סרעטיּב טימ סיז לײװ ,רעקוצ טימ סערגַא ערעױז ןופ ,קינָאה טימ ןיירכ

 ,(רעטומּפיטש יד) ..,"רסומ טימ גנולייצרע ענייא ךיוא ױזַא ,ןטסעּב םַא טקעמש

 ףָארג ןוא -- ךעלכיּב ײר עצנַאג ַא ןקיד ייּב רעבירעד ןעניפעג רימ

 קרַאטש רעײז זיא קינָאה ןופ טנעטעלע רעד ואװ -- ,ערעסעּב יד ןופ

 יא ײז ךעלגעממוא רעּבירעד ןוא ,ָאטינ טרָאד זיא טעשזוס ןייק ,טצריקרַאפ

 ןוא :סנּבעל עטנכייצעגסיוא טרָאד רימ ןעניפעג רַאפױעד רָאנ ,ןלייצרעדוצרעּב

 יד ,רעטיּביבוטײםוי:טוג עיַאמש ּברח יו רעגיטש ַא לכיּב ַאזַא ,רעדליּב-ןטיז

 ,טלַאהניא ןייק טינ ךעלטנגייא טָאה ,לּבקמ ןשלהק ַא ןופ עטכישעג עשיסַאלק

 רעד ןיא ןּבירשעגנָא טָאה קיד סָאװ ,ןטסעב םעד ןופ סע זיא ךָאד ןוא

 .גײלסױא ןקיטציא רעזדנוא טימ ,ןגעװ טײקכַאפגײא ןופ ,ךיא ביג סעטַאטיצ יד }
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 ֹזַא סױֹרַא קיד טגָאז ולכיּב םעד ןופ עּבַאגסױא רעטלַא ןַא וצ המדקה

 - גוצסיוא ןַא ןופרעד ןעגנערּב ןוומ רימ זַא ,ןימאמ=ינַא ןשרעּביירש ןייז טלוּב

 יד רעּביא סָאװטע ןרעװ טדערעג טעװ לטיּפַאק ןטשרע ןויד ןיאח

 ןטיז עטכעלש יד ןופ ןעגנובײרשַאב יד טצונ סָאװ וצ טסײה סָאד ,קיטירק

 ױזַא טכער סָאד ןיא יצ ןוא ןשטנעמ ענעּברָאדרַאפ יד ךיז ןיא ןּבָאה סע סָאװ

 רעד ןופ טּבױלרע ןױא דנוציא סָאד ןיא יצ ןוא הרוּתה ןמ ןוט ֹוצ

 ,גנוריגער

 סָאד) רעקיטירק םעד ןשיװצ ףײשרעטנוא רעסױרג ַא ױזַא ןיא סעװ

 ןטיז יד ןוא עטכישעג יד טּבײהשַאּב סָאװ ןשטנעמ םעד ןשיװצ טסײה

 רָאנ טדער סָאװ ןשטנעמ ןכעלדעש םענייא ןשיווצ ןוא (ןשטנעמ ןכעלדעש סענייא

 ףתח ַא ןשיװצ דךײשרעטנוא ןַא יא סע יװ ױֹזַא ,ןטײל ןופ סטכעלש

 .ןרעדנַא םענײא ןופ תולעמ ערַאװ רָאג טלייצרעד סָאװ ןשטנעמ םענייא ןוא

 םעד עדנואװ עפיט עגײא עגנוצ רעניז טימ טכַאפ רעדײרַאב רעד

 רעד ןוא ;ןטײט רָאג ליװ סָאװ רעדרעמ ַא יװ ןברעה ןיא ןרעדנַא

 (רָאטקָאד ַא יװ טסײה סָאד) טצוא ןַא יה טעדנואװרַאּפ רעקיטירק

 ןקנַארק םעד םוא ,טולּב ּפָא טּפַאצ רע רעדָא עיצַארּפַא ענייא טכַאמ סָאװ

 סָאװ ןרָאסעּפָארּפ ענעי יװ ףגָאז וצ רעסעב ךָאנ רעדָא .ןכַאמ וצ טנװעג

 רעלעפ ןכלעװ ןופ ,ןײטשרַאפ וצ םוא ,רעּפרעק ןטױט ןענייא ןןדיינשעצ

 ןעגײא ןרירוק ןענעק ןױש יי ןלעװ ףרודַאד ןוא ,ןברַאטשעג זיא רע

 ײז היא ךעלגעמ ןריטער וצ ךָאנ עכלעװ עכלעזַא ןריטער ןוא ןרעדנַא

 ךױ טעטיה רעטײװצ רעד ןוא ,טעדַאשעג םיא טָאה סע סָאװ ,ןּבײרשַאב

 ןוייב ןענייא ןופ עטכישעג יד טּבײרשַאּב סָאװ רעקיטירק רעד ןעד  .ןיוש

 ןעמ סָאװ ,ןטער ֹוצ ןעגעּברָאדרַאפ ןזיד טיג יײברעד ךױא טניימ ןשטנעמ

 ןוש זיא סע רעכלעװ טסײה סָאד ,"טיוט שילַארָאמ; שטייט ןיא םיא טפור

 וצ ריהזמ טימרעד רָאנ טנײמ רַע ,ןיג ,ײּברַאּפ טײקכעלרע רענייז טימ

 ןוא ,ליפעגףרע ןוא טײקכעלשטנעמ קנופ ַא ךָאנ טָאה סָאװ רעד םעד ןייז

 טינ ןענעק סָאד ץרַאה םעד ףױא טקריװ גנוּבײרשמּב עשיטירק ַא סָאװ

 לָאז רע סָאד טינ ךָאד ף טליװ םענייק לייו ,םירפס:רסומ ןעצ ןקריוו

 סָאװ ,רעטומפיטש ענק .עטכישעג עכעלרעכעל עויד רעטנוא טניימעג ןייז

 ךיז ןיא ךָאנ טָאה יז סָאװ טסײה סָאד ,טױט שילַארָאמ טינ רָאנ זיא יז

 םעד טימ ןפור ריא לָאז ןעמ סָאד ,ןלעװ טינ ךָאד טעװ ,ליפעגירע ןַא

 ךָאנ ליװ סָאװ רעדעי ןוא ,"רעטומפיטש יד עקילג; !ןעמָאנ ןכעלקערש

 ךז טעװ ןַאמ ןװַארּב ַא רַאֿפ ןיז טגכערעג ןוא ןשטנעט ַא רַאפ ןטליג

 ןכעלרעכעל םעד טימ ןפור טינ םיא לָאו ןעמ סָאד ,ןעמענ טכַא ןיא ןיוש

 עיַאמש 'ר שינעמענוצ םעד טימ רָאג ױזַא רעדָא רעגעלשדלָאג עלעקעי ןעמָאנ

 ענײמ ןוא רעדירב עּביל עניימ ,ימעו יחַא רעהַאד ,, ,רעטיב-בוטײסוי:טוג

 יָאטיג המדקה יד ןױש זיא סעּבַאנסױא עקידרעטעּפש יד ןיא ;1800 ןופ 1
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 ;ײצרע עזיד עלַא ןלַאפעגלױאװ טימ ףױא טמענ ,ןָאיצַאנ עטּבילעג רעייז

 ,אבבו הזּב קילג ןוא לײה םרעייא וצ רָאנ ןּבירשעג ןעניז יז ןעד ,ןעגנול

 .רעּביא ןא רָאנ זיא סָאד ;סַאּפש ַא רַאפ רָאנ טינ סע טנכער ןוא

 ?רסומ רעדָא לַארָאמ רעטרעקוצ

 רָאפנײרַא םייּב רענעײל םוצ קיד טמוק דײר ענעפָא עּבלעז יד טימ

 קיטביװ יװ ,ןירעזעל ערעײט עניימ ,ריד ןזייוו וצ םואח :"ןיילַא לקיציײכא ֹוצ

 ײז ןיא סע :טרָאװכירּפש ןטלַא םעד ןופ דײר יד ןעניז סע רַאװ ןוא

 עלַא סָאד ךיז ןעמענ ךָאד ןוא ,רעטומ ןוא רעטָאּפ ןייז וצ ץנוק עטסערג

 'ה ןסיװעג ַא ןופ עטכישעג ענײײלק ַא ןּבײהשַאּב ָאד ריד ךיא זומ--ןָא
 םיא טָאה ןעמ סָאװ דיחייןּב ַא ןגױצרע טָאה רע ױזַא יװ ,רעפיש לױעמש

 רעדיװ רימ ןרעה (1878 ןּבירשעג) "גנילדניפ רעדש ןיא ,"לקיצייכ ןפורעג

 ןרעל ןוא ,עטכישעג רעזיד ןופ ןענרעל וצ סעליפ ןיא סעװ :ענעגיא סָאד

 ",ףופרעד אצויילעוּפ םעד רָאנ ,השעמ יד ןסיֹוא טינ ןיּב ךיא ןעד סע

 .לעוּפװ סריאמ:קײא סניזַא ןיא סָאװ ,ןקוקנייא ָאזלַא ךיז רימָאל

 ןוא ןעלצרָאװסױא רע ליו ןּבעל ןשידי ןופ תונורסח ערעסָאװ ,?אצוי

 ?טּבילעג רעײזא ןײז ןעז ןלעװ רע טלָאװ דנַאטשוצ ַא רַאפ סָאװ ןיא

 ,?ןָאיצַאנ

9 

 .עטסעפ ןײק טינ ןּבָאה יײז סָאװ ןויא ןדיי ןופ קילגמוא רעטסערג רעד

 סָאװ רענײא רעדײא ןעזעגנָא רעמ זיא לּבקמ רעשלהק ַא ,ןעגנוקיטפעשַאּב

 טימ ,טעּברַא טימ ךי טמעש ןעמ ;טנעה עגייז ןופ ימ רעד טימ ךיז טרעג

 ,לוטיט רעסיורג ַא ןַאד רַאװ ןלטּב ןעמָאנ רעדח .רחסמ טימ יװ ױזַא הכָאלמ

 ןעמָאנ רעד .עגנַאר עסױרג ַא ךיוא ןַאד רַאװ קינשרדמהצתיּב ןעמַאנ רעד

 :ָאנ רעד ,עידָארָאגַאלּבײָאקָאסיװ טנייה יו סיז יֹוזַא ןעגנולקעג טָאה רענזיולק

 ?וַאטסַא טגנײה יװ טסָאנשזַאװ ַא ױזַא טַאהעג ןַאד טָאה ןדמל רעמערַא ןעמ

 ,טױרבײלטעּב ןופ טּבעלעג רָאנ ןּבָאה ןשטנעמ ןטרָאס עלַא עזיד ,.,ריציפָא רענ

 וצ ןענידרעד טנעקעג טינ ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעפעלש טײלעמערָא טַאלג ךבל

 עצנַאג טלעװ רעד רעּביא ןפעלשמוא ךיז ןגעלפ עלַא עויד .עגנַאר ןייק

 ןוא ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ,בושי וצ בושי ןופ דניק ןוא ּבײװ טימ סעיטרַאּפ

 ןּבעגעג טָאה ןעמ .דֹובּכ ןייז ךָאנ ןרעדעי ןעמענפיוא ןגעלפ רעניואוונייא יד

 ךיא לעװ ןונ הצרעד ךױא רופ ַא לָאמַא ןוא הבדנ ַא ןוא ןעקנירט ןּוא ןסע

 ןירעזעל ערעיײט עגיימ ,ריד רַאפ ןריטרָאס דניצַא יז

 רעגָאז ,םיחיכומ ,רעשרד+ילעּב ןַאד ןרַאװ רערָאנש עסַאלק עטשרע יד

 ןייז דיפסמ יװ טינ רעמ ןענעק סָאװ םידיגמ עכלעזַא טסייה סָאד ,םינדּפס ןוא

 שטנעמ רעסיורג ןייא סָאד ,ןפָארטעג רָאנ ךיז טָאה ןונ .ןַאמ ןסיורג ַא םענייא

 םעד רעּביא טיורּב רָאי סענעי טַאהעג ןיוש רע טָאה ָאד ,ןּברָאטשעג זיא



 315 ןדיי יב טײלעמערָא םינימ

 ןײז דיֿפסמ םיא טגעלפ ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ ןרָאפ וצ טגעלפ רע ,זדלַאה

 רעּבָא רָאי םעד ןיא ,ןרערט טימ ןוא טלעג טימ טנױלַאּב ךעלטנרָא רַאװ ןוא

 ןּברָאטשעג רעטכער ןייק זיא סע סָאװ טסייה סָאד ,רענעטָארעג ןייק רַאװ סָאװ

 ךיפסמ טגעלפ רע ןעד ,ןענידרַאפ לטימסנּבעל ןייז םיוק רע טגעלפ ,םיא ןיא

 ןַא רַאפ ןונ .,ּברָאטשעג גנַאל ןיױש ןענייז סָאװ םינואג יד רָאנ ןייז וצ

 טָאה וצרעד ןוא ,ןעמוקַאּב ןשָארג ןּפַאנק ַא ןיוש רע טגעלפ דּפסה ןטשירֿפעגּפָא

 רערט ןייק טזָאל סָאװ רוּכיש רעטוג ַא יװ ,ןזָאלעג רערט ןייא רענייק ךָאג

 | ..סוטיריּפש לריטַאװק ַא ןופ

 טסײה סָאד ,רעשרדילעּב עװעלַאי ןרָאװ רערָאנש עסַאלק עטײװצ יד

 עסיורג ןופ תוישעמ ןליצרעד רָאג ,ןגָאז הרות ןײק ןענעק סָאװ ,עכלעזַא

 ןגָאז ןוא לארשייץרא ןופ םישודיח ןלײצרעד ;םישודק ןופ םיתפומ ,טייל

 ,,תולוגס

 ,תונוגע ,םירפס=ירכומ ,תוהיגמ:ילעּב ,תומשילעּב ןרַאװ עסַאלק עטירד יד

 סָאװ ךעלּבײװ עגנוי ,סמעדיא ענעּפָאלטנַא ןכוז ןעײג סָאװ ןרעװש רעדָא

 םילוגלג טַאהעג ןּבָאה סָאװ יד טנייה .ןעמוקַאּב וצ הצילח םוא תובדנ ןּביילק

 ַא ןבעגעג ןוא געט טלעטשַאּב ןעמ טָאה טײל עכלעזַא -- ,לפוניילוח רעדָא

 | .צרעד רופ ַא ןוא הבדג

 ןּפעלש וצ ךיז ןגעלפ סָאװ טײלעמערָא טַאלג ןרַאװ עסַאלק עטרעפ יד

 ,קיבבושי ןײא וצ קיצכעז וצ ,קיצפופ וצ ןעמוק וצ ןגעלפ ײז ,זײװסעדנַאּב

 ןיא קידגעמוק .ןעמוקַאּב רופ ַא ,ןסע ערעשטעװ ,ןקיטכענ וצ םיא ייּב ןגעלפ

 ,רעזײה יד רעּביא טסָארּפ ןײג ןוא דָאּב ןיא ןייטשוצנייא ייז ןגעלפ לטעטש

 | ,ןטעלּפ ןּבעג ײז ןעמ טגעלפ תבש

 טיקניירמוא ןוא ץומש רעטסערג רעד רַאװ ןשטנעמ עסַאלק עזיד רעטנוא

 ,טײצ רענעי ןיא רַאװ סָאװ חרוא יסינכמ עטסערג יד ןופ רעגייא ,ןטיז רעד

 סָאװ ,םכח רעסױרג ַא וצרעד ןוא סחוימ רעסיורג ַא ןוא אלפומ רעסיורג ַא

 ןיא ןוא לָאמ ןײא ףױא טײלעמערָא רעטרעדנוה ןסע ֹוצ םיא יב ןגעלפ סע

 ףיז טָאה ךָאנש :טגָאזעג לָאמַא רע טָאה -- ,תּבש םוא ךָאנ טרפּב ,גָאט ןדעי

 רע ןיא יצ ןַאמערַא ןַא יב ןגערפ לָאז ףיא סָאד ,ןפָארטעג טינ רימ

 ןגָאז לָאז ןוא החנמ טנװַאדעג רע טָאה יצ ןוא ,ָאי ןגָאז לָאז ןוא קישיילפ

 שן

 עכעלטע ןּבָאה ֹוצ הנותח ּבייוװ עקיּבלעז ןייז טימ רעגייא טגעלפ ױזַא ןוא

 ןגעלפ ,ייז רַאפ ןכַאמנעמַאזוצ סָאװ לָאז ןעמ ידּכ ,טעטש ענעדיישרַאפ ןיא לָאמ

 קנַארק ןכַאמ וצ ךיז טגעלפ ,ןהּכ ַא זיא סָאװ קינבושי ַא ֹוצ ןעמוק יז

 ןומ טגעלפ ָאד ,ןּברָאטשעג ךיז טכַאמעג ףיורעד דלַאּב ןוא יז ייּב דניק ַא

 =עג יװ טינרעמ יז ןּבָאה סָאד ןוא ,בוטש ןופ ןטערטּפָא סָאּבעלַאב רעד

 עלַא ףיֹוא ןּבעגעג ןטרָאד ייז טָאה ןעמ ויּב ,ןטערטּפָא טיג ןגעלפ ןוא ,טניימ

 .תוָאצוה

 ,ןּבײרשוצניײא רעדניק ערעײז ןופ סמיָאנּת יד ןיא ךיוא ױזַא ןגעלפ יז
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 ףיוא רימ טָאטש יד רַעדָא שזיווסענ ,קצולס ןדנ ןיא קעװַא יז ןּביִג יז סָאד

 יד דבל ,ןעלטעּב ןיהַא ןייג טינ ייז ןופ רענייק לָאז סע טסייה סָאד ,רָאי יירד

 |  .ןיילַא קלָאפרַאּפ

 שעג טָאה סע ואװ ,רעטרע ענעי ןיא ןעיצ ךיז ייז ןגעלפ טּפיוהרעּביא

 ןּבָאה ייז .הרות.םויס רעטכער ַא ,ןתירּב עסיורג ,תונותח עסיורג ןייז טלָאז

 ןלָאז יז טימַאד ,ןיא לּבייו עשיריבג ענעי שדוח ןטליפיװ ןיא ,טסואוועג ןיוש
 ףָאנ ךיז טיצ שיפפיַאה רעד יװ ױזַא ןוא ,תירּב ןופ גָאט סעד ןעמַאזרַאפ טינ

 ןיא ָאד ןיא סע סָאד טריּפש רע סָאװ ,ףיש ענעי םורַא ץלַא ךיז טיירד ןוא
 דלַאּב סע לָאז רע זַא ,ןּברַאטש םעד ײּב ןיוש טלַאה סָאװ ,שטנעמ ַא ריא

 יז ןגעלפ יֹװַא -- ,םי ןיא ןפרַאװנײרַא רָאנ םיא טעװ ןעמ יװ ,ןעגנילשרַאפ
 רעדָא רעטלַא ןיא ןטרָאד רַאװ'ס סָאװ טָאטש ענעי םֹורַא ןעיירד ץלַא ךיז

 .ןרעו ןגעלעג ןטייצ יד ףרַאד סָאװ ריבג רעקנַארק ןייא

 ףיוא לוט ןרַאװ ,טַאהעג טנעה ןייק שממ יז ןּבָאה ירשּת ןיא ןוא לולא ןיא
 =קנַארק ערעייז ןרעדנע ֹוצ ןגעלפ ןוא ןפיוהלוש יד ףיוא ןוא טמלוע:תיב עלַא

 ןעגנַאגעג ויא ןוא לסָאי ןסייהעג רע טָאה װעקַאר ןיא ןעמענ ערעייז יװ ןטייה
 םירפא רָאג ןפורעג ןיוש םיא ןעמ טָאה ץיוועקניט ןיא ןוא ,סעילוק ףיוא
 :עקניה ןיוש ןרַאװ ןטרָאד לייװ ,טנַאה עטיירדעגסיוא ןייא טַאהעג טָאה ןוא

 ן"ןצרעד רעקידלטעטש ַא ןוא ענליהָאמ ןופ עקיד

 ענייא? ןעוועג זיא יז .ענליוו ןייז ףיוא ןטעג ײװ ןקיד טָאה טרעדנוזַאּב
 רעד ןופ ןעניז ןשטנעמ עריא .ןָא קיּביײא ןופ טָאטש עכעלרע ןוא עלעדייא

 ןסקַאװעג ןייש רעייז יז ןרָאװ ףךיױא ,ךעלדירפ ןוא ליטש ,קיצרַאהטוג רוטַאנ
 ןופ טעטש ערעדנַא סלַא רעמ ליפ גנודליב רעד וצ טגײנעג ןוא
 ןוא סרעּפעלש עלײװ עלַא ריא וצ ןעמוקעגוצ טינ ןטעה ןוא ,?דנַאלײאירוס

 ײז טלָאװ ,טעטש ערעדנַא ןופ ןשטנעמ עשיּבױלגרעּבַא ךיוא ןוא סרעלטעּב

 יו רעכעלקילג עלופ ַא ןּבעל ןוא ןייז טעדליּבעגסױא טכער טנעקעג ןיוש

 טקידײל ןוא סרערָאנש רעטנזױט ךיז וצ וצ טיצ רעּבָא זוקדצ ריא ,?טצעי
 טיילפמוא יו יוזַא עיגילער רעד ןופ ןּבלַאפ יד ןיא ךיז ןכירקרַאפ סָאװ ,רעייג

 רעדָא רעקשיליסַאװ רעדעי ףיואפ .דמעה ַא ןופ ןּבלַאפ יד ןיא ךיז טכירקרַאּפ/
 :לעּב ַא דיי ַא טציז טָאטש רעזדנוא ןיא ןָא טמוק סָאװ רעייא רופ רעקשישייא

 רעד ;רעּבײװקרַאמ יד ּפָא ןפיוק רעיא יד ,..לדיימטסניד ַא ,לרעגניז ַא ,הליפת
 ןײז ;דמלמ ַא עװָאניל ןיא רע טּביײלּב ,טיָארונ.םימי ּפָא טנװַאד הליפת:לעּב
  ףָאנרעד ןוא סא ןַא טרעװ לדיימטסניד יד ;רוחּב:םערָא ןַא טּביילּב לרעגניז
 !ןײלַא ןַאמרופ רעד רָאנ םוא טינ רעמ ךיז טרעק סע ;עטאינסכַאילעב ַא

 ןיא גנוּבײרשַאּפ עכעלנע ןַא סעלעדנעמ ילגפ ,ו"א 10 יז ,1874 ענליװ ,"ןזח רעד, ?
 | ,83---87 יז יגסיוא יּבִי ,'רעמורק רעד עקשיפ ,

 -- עגל"וו :טלעטשרַאפ לָאמ עלַא טעמֹּכ ןקיד ײיּפ ןענײז ןעמענ עשיפַארגָאעג יד *
 | .ה"זַאא "אירוס, -- (איסור) דנַאל סור {/ןליֵא , רעדָא ?עװָאגיל ,
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 סָאװ ,םיבורק עמערָא יד ןגעװ קיד רעדיװ טלייצרעד לָאמ שרעדנַא ןַא

 רעד ןיא טָאטש ןייקפ ,ךעלטעטש יד ןופ ןדיי רענליוו ףיוא טָאש ַא ךיז ןּביג

 טָאטש עמערָא רעזדנוא יװ ,םיבורק עמערָא ןופ טגָאלּפעג ױזַא טרעװ טלעװ

 טכוז ןוא ריא ןיא בורק ַא טינ טָאה טָאטש רעכלעוו ןופ דיי רעכלעוו ןעד ;ןולָיֲַא -

 רע לײוו ןוא .עקַאט טמוק ןוא ,ןעמוק ֹוצ טייהנגעלעג ענייא סיוא ןיוש ךיז

 .ןרָאפצקעװַא ןעװ טינ רע סיײוו ,קסע םוש ַא ןָא רָאג בור.יּפ-לע טמוק

 הבורק ַא ענעדיי ַא ןטנַאקַאב ַא םעגײמ וצ ןעמוקעג זיא לָאמַא

 ריפ טימ ןוא ךעלּבעּב לטכַא ןַא טימ ןֹוא רעדניק ייװצ טימ ןרָאפ וצ

 ,ןלַאפעג רַאװ חקמ רעד יװ ןוא ,ָאד ןטױקרַאפ וצ סע םוא ,ץלַאמש ּפעט

 - טרַאװעג ץלַא טָאה ןוא ןכָאװ ריפ שיט ןייז = ייבי ןסעזעגּפָא םיא ייּב יז זיא

 א ןעװעג בשימ רעטנַאקַאּב ןײמ ךיז טָאה ָאד .ןײרּפ ןרעסעּב ַא ףיוא

 םוא ,ןײרּפ ןרעײט ץנַאג ַא רַאפ טפױקעגּפָא ריא ײב טסבלעז סע טָאה

 י"ריא ןופ ןרעװ וצ רוטפ רָאג
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 טכַאמ ,סיפ יד ףיוא ןייטש וצ ןײלַא קַיעפ זיא שטנעמ ַא רעדייא ךָאנ

 ;רעדניק ןגעװ גרָאז יד םיא ףױא ףױרַא ךָאנ טגייל ןוא הנותח ןיוש םיא ןעמ

 רעד ןופ תוביס:טפױה יד ןופ ענײא ,גנוגיצרעביא סקיד טול ,זיא סָאד

 עכעלטע רע טלייצרעד ,לּבָאנשצײרק לגױפ ַא ָאד זיא סע ,טײקמערָא רעשידיי

 ןַאד לײװ ,טבש ּבײהנָא ןיא טשרע ךיז רֶע טרָאּפ ,ךעלכיב ענייז ןיא לָאמ

 ,רעמייּביקינלעי יד ןופ רענרעקיןעמיוז יד ןענייז סָאד ,ןייּפש ןייז קיטרַאֿפ טרעװ

 זיא ױזַא ,טסערפ עסיורג יד ךרוד רָאנ קיטייצ ןרעוו ייז ;ךעלערעּב יד ןיא ןענייז סָאװ

 ףרַאדַאּב שטנעמ רעד סָאװ ץלַא רעירפ ןפַאשַאּב טָאה טָאג :ןשטנעמ יד טימ ךיוא

 רשא ןרָאװעג טגָאזעג עקַאט זיא ףױרעד .אפוג ןשטנעמ םעד ךָאנרעד ןוא

 .טפַאשגולק טימ ןשטנעמ םעד ןפַאשַאּב טָאה טָאג ,המכהב םדאה תא רֶצי

 ןפַאשַאּב רימ .טרעקרַאֿפ טקנּפ רעּבָא זיא ןדיי עשיסור ודנוא יב

 רעירפ גגנורעג ןייז םיא רַאּפ ףימ ןכוז ךָאנרעד ןוא ןשטנעמ םעד רעירפ

 רימ ןכוז טשרע ךָאנרעד ןוא ,רעדניק ןּבָאה רימ ןוא הנוּתח רימ ןּבָאה

 םיגצּבק ײװצ ןעװ ןוא ,טשינ טרעװ טשיג ןופ רעּבָא ,ןבעל וצ ןעגָאװ ןוש

 ןרעװ ײז ןדײסװ ,םינצּבק ןּבײלב ײז ןוומ ,הנותח ןּבָאה ןטשינעגױט

 ?,טָאג ודנוא טיהַאּב רעדרעמ רָאג רעדָא רעגירטַאּפ

 סמענעי ףיוא ןעמ טּבעל ,ןבעל וצ סָאװ ןופ ןײלַא טינ טָאה ןעמ זַא

 ,רעטיב=בוטיםוייטוג עיַאמש בר דלעה סקיד ןעװעג ךיוא יא .ַאזַא .גנונעכטר

 רע סָאה הנותח רעד ךָאנ ןוא ,געט ןסעגעג רע טָאה הנותח רעד רַאּפ

 ןוא ןלעגק ןּבױהעגנָא טָאה רע .ןרָאי עּבלַאה ןוא םישדח ןסע וצ ןבוהעגנָא

 שדוח ַא םיא יב ןּבָאה לָאז רע ,סָאּבעלַאּב ןדעי טימ טדערעגסױא טָאה

 טסייה סָאד ,לעוּפײלעצ ַא רַאפ םש ַא ןעמוקַאּב טָאה רע זַא ,ךָאגרעד .טסעק

 עצנַאג ןוא ןטשינעגױט עּבלַאה רַאפ ײז טכַאמ ןוא רעדניק יד טלײק רע
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 םײהַא ןייג טגעלפ ןוא טסעק זײװרָאיּבלַאה ןעמוקַאּב ןיוש רע טָאה ,םיעגושמ
 רע ויא האצוה:לעב רעסױרג ןײק זַא ,ךיז טײטשרַאפ .ןקיטכעג רָאנ
 רעדניק עריא ןוא ,רעדניק עשידיגנ ןגיזעג טָאה ּבײװ סָאד ;ןעוועג טינ
 יװ ,טָאטש-הקדצ ַא זיא ענליו לייװ ,הלודג:הקדצ ןופ ןעכַא ןגיוזעג ןּבָאה
 ןיא ןסיגנײרַא םיא רע טגעלפ ,ןגױז וצ טרעהעגפיוא טָאה דניק ןייז רָאנ
 טינ טױט ןויּב דניק סָאד ןיוש טָאה ױזַא ןוא ,ץירגירענזױלק לפעל ַא ליומ
 ןסיּב םענעגײא ןַא ןופ םעט םעד טסואועג
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 עמערָא יד .רעדניק ערעודנוא ןופ גנולצרעד יד וצ סָאד טײג ױזַא טָא

 זַא ,ךָאד ןעמ טסײװ סָאד ןוא ,סרערָאגש רַאפ סנטײצײב ןיוש ןעמ טכַאמ
 םיא ןופ ןיוש טעװ ,ןשיט עדמערפ ןופ טקעלעג רָאנ טָאה רענײא ּבױא
 ,ןעלסעּבוצסױא ןשָארג ןײא ןעז רעסעּב טעװ רע ףרעװ טינ סטכער ןייק
 ,דובּכ טימ ןוא טכייל ןענידרַאפ וצ ןעצ רעדײא

 ץמַאמײעטַאט :קילגמוא רעדנַא ןַא ןּבָאה רעדיװ רעדניק עשידיגנ יד
 ףעדיװטעי ןוא ,זירּפַאק ןדעי ךָאנ יז טיג ןעמ ןַא ,יװַא ײז ןעוועלַאב
 לַאפ ַאזַא ,המכח רעסױרג ַא רַאפ טנכעררַאפ טרעװ ערעײז טײקשירַאנ
 טינ ךיז ןטלָאװ עמַאמײעטַאט ןעװ ,ןײלַא ןעלקיצײכ יב ןעזעג רימ ןבָאה
 ןעגרעל טזָאלעג םיא יז ןטלָאװ ,למיה ןופ ןרעטש טּפַאכ רע וַא ,טדערעגנייא
 ןוא הכָאלמ ַא טנרעלעגסיוא ךיז טלָאװ רע ,ןטײקיעפ עגיײז טױל ןדליג ןוא
 .מוא סָאד ,לדיײמ רעשיטײל ץנַאג ַא טימ ןּבָאה הנותח טנעקעג ךױא טלָאװ
 ףױה וצ םיא טימ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןופרעד ןעמוקעגסױרַא זיא קילג
 | ,ןטסָאמרַאפ

 יד טיִנ גױט יװַא ,גנויצרעד רעזנוא טינ גױט סע יװ יֹזַא ןוא
 .ָאה ףעלגניי יד ןוא ,טינרָאג טַאלג ןעמ טנרעל ךעלדיימ יד .גנודליּב
 ךמלמ רעד .םינבר ןרעװ טפרַאדַאּב עלַא ןטלָאװ ייז ףײלג ןעמ טעװעד
 וצ ןוא ,ריטפמ טימ לטשּפ םעײנ ַא טיס תּבש ןדעי לגניי טעד טרעטַאמ
 ,אישק ַא טימ ארמג לקיטש ןייז ןגָאז לגניי רעד זומ תודועטצשלש

 :ַאּב עקיציװ ַא רימ ןעניפעג (1807 טקורדעגּפָא ?"קינבושי רעדח ןיא
 .רָאפ בושי ןפיוא ןטקַאװעגסױא .ןענייז סָאװ ,רעדניק רָאּפ 8 ןופ גנוּביירש
 זַא ,טניימעג רעטַאּפ רעד טָאה טרָאפ ןוא ,ּפעק עטּפָאטשרַאפ טימ ,עטּבערגי

 : ,לסייטש ןופ עטשרעבייא סָאד ןעגייז ייז
 ףהוס ַא ןעמוקעג לָאמַא ויא רַאדנערַא םעד רעקסעקיילעס ןמלק 'ר וצ

 ןעקשורּבַאד ןײז ןגעװ טדערעגרעדנַאנופ םיא טימ ךיז רע טָאה ,ץליהעג ךֹופ
 ןושל ןשיפרָאד ןייז טימ טלָאמעגּפָא ןמלק יז טָאה ייברעד .ןעקניסָאי ןייז ןוא
 :רעגייטש ַאזַא ףיוא

 .,ָא ןעכַאּבור ַא דַאמ ַא ,רָאי ןצעביז םשה ךורּב ןיוש ןיא לדיימ ןיימח
 םוצ ,חלג םוצ ,ףױה ןיא ןײלַא ןיוש טײג .עקרַאדנַאר עטוג ַא ןייז טעװ יז
 נפ וצ טינ לומ ןייק ּבָאה ךיא ןיא ,רָאי:ץרַאװש ַא ןופ ליומ ַא טָאה ,טסינַאגרָא
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 ןיק ץלַא ןוא טסעק ןוא טלעג עלופ ַא ןּבעג ליװ ךיא .ריא רַאפ םיכודיש

 ךיא .ועױדול ָאד יא והָאּב ָאד ןייז לָאז סָאװ ןתח ַא ליװ ךיא .ָאד סטכער

 לָאז ךיא סָאד ,סקָא ןַא ןכַאמ רשֹּכ ןענעק רימ לָאז סָאװ םעדייא ןַא ןּגָאה ליוװ

 עפרַאט ַא טימ ךָאנרעד ןעמוק ןוא טָאטש ןיא בר םוצ ןרָאפנָא ןפרַאד טינ

 אטישּפ ןוא ךױא םָאנָאקע םעד ןרעװ ןלעפעג רעדיװ לָאז סָאװ ןוא-- ,קירוצ

 אי ןײמ רַאפ םידמלמ וצ טינ לזמ ןייק ןיא ּבָאה ױזַא ןוא .ץירּפ םעד ןיוש

 רעקידאלּפ ַא רע זיא ױזַא !ירבע ףױא רעש זיא רע ,יּבורט ץַאכ .ןעקגיס

 יד רָאהעגרָאצ ,ןייז סע ןומ ןוג !טינרָאג זיא ןענרעל םוצ-- ,קוזממ ַא ,ּפַאק

 ןונ ..םיא טימ ןעגרעל וצ יװ טינ ןסײװ ןוא טינ םיא ןעייטשרַאפ םידמלמ

 *7/ א ןדעררעדנַאנוּפ ױזַא לסיּב ַא ךייא טלָאז ריא סָאד טלָאװעג ךיא טלָאװ

 פינ רעּבָא ךָאד ,ןּבעג גערפ ַא הרדס יד ךיוא קידנעײגײברַאפ ןוא ןכַאז עקיט

 טגײמ ןוא ןקערשרעד וצ דלַאּב רוטַאנ ַא ךיז ןיא טָאה וע םירָאװ ,גנילצולּפ

 | ירעטומ טמהובַא ןסייהעג טָאה יװ ןגערפ םיא ליװ ןעמ סָאד

 סָאװ עקצעלעט רעד טימ טליּפשרַאפ עקגיסָאי רעד ךיז טָאה עלייוורעד

 ךז טָאה רע :הװצמ.רּב ןייז וצ ןעקנעש וצ טגָאזעגוצ םיא טָאה רעטָאפ רעד

 ןטלַאהַאּב וצ טגעלפ רע עכלעו ןיא ןעײלק סעקּפוק ןיא יא טימ טליּפשעג

 ילגפ8 םיא ֹוצ רעטָאפ רעד ךיז טָאה ,עקניסָאי ןיימ ,רעהַא םוקח .קַאטעיפ ַא

 לעפע ריד ליװ רע ,ריד רַאפ הלּכ ַא טָאה דײ רעד סָא ,רעהַא םוק :ןפור

 תרוא רעד ןוא ,טױר:ץיפ ןעגנַאגעגוצ ןיא לגניי רעד ."טינ ךיד קערש ,ןגערפ

 לָאמַא זיא עלעגייפ ַאװ ,,,תוישק עשרעדניק יד ןגערפ וצ ןּבױהעגנָא םיא טָאה

 יעלַאּב רעד טָאה ָאד .בױש ענעכָארּבעצ ַא ךרוד בוטש ַא ןיא ןגױלּפעגנײרַא

 ףרוד ןעילפסורַא טיג קירוצ לָאז עלעגייפ יד סָאד ,טַאהעג ארומ ּבוטש ןופ סָאּב

 ןטייװצ םעד ןופ בױש ַא ןעמונעגסױרַא רע טָאה ,ּביוש ענעכַארּבעצ עקיבלעז יד

 יָא רעד ּבױש רענעכָארּבעג רעד ןיא טלעטשעגנײרַא טָאה ןוא רעטצנעפ

 ןסיּבעג ךיז טָאה ,טקנעדעגכָאנ טָאה ןוא טייצ עשּפיה ַא ןענַאטשעג זיא עקניס

 ויא 76 :םיטש רעכױה א טימ ןָאטעג גערפ ַא ךָאנרעד טָאה ןוא רעגניפ יד

 יג רעטײװ חרוא רעד םיא טָאה "?עקנילעג ַא זַא ןואפ י?עקנילעג ַא ןעװעג

 "טא סע ּבָאה ךיא ןעד ,עלעגיטש ַא ןיא טצעזעגנײרַא ךיא טלַאװח .טגערפ

 יעקַאט טסיגַאגרָא םעד ייב ןעזעג

 יעק "ד ,ןפורעגּפָא הרוא רעד ךיז טָאה ,ןגָאז טיג שרעדנַא ןָאק ןעמא

 ןפ ןעמ טכַאמ םהָאװ :הישק 8 ךָאנ ןגערפ ריד ךיא לעװ ןוג ,טליּפש עלעּפ

 רעטכײל טיג םיא רַאװ הישק יד ,?!יורטש ןופ ןכַאמ ןעמ לָאז ,לגיצ ןופ ןוויוא

 טָאה ָאד ,רעגניפ יד ןסײּב וצ רעדיװ ןּבױהעגנָא טָאה ןוא עקירָאפ יד סלַא

 לָאה ןוא ןיק ַא ןדנוצעגנָא טָאה ןוא ןטלַאהגײא טגעקעג טיג רעטָאפ רעד ךיז

 ךז ןעק ןװױא רעד סָאד ,ןײטשרַאפ וצ םיִא ןבעג ןוא ןעיירד וצ ןביוהעגנָא

 -י ילד: פח ראור ויי לידי יש סא

 ִצ
 ,ט50 רא ןוא טָאג וצ :שיטורכייה 1

 ,רָאץרַאװש ַא
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 .עטַאטװ :ןעירשעגרעדנַאנופ ךיז טָאה רעּבָא עקניסָאי רעד ,ןדניצנָא םעד ךרוד

 ײקנעדנוא ןופ זיא סע) ";ןעקישטשַאּב ךיד טסעװ וד ןעד ,ףיוא רעה ,עטַאט רעטוג

 טעװ רעײפ עלעניק ַא טיירד סָאװ רעד סָאד ,ןּבױלגרעּבָא ןַא ןכייצ עכעל !

 .(ןקורט ןייטשפיוא טינ

 ןװױא ןַא ןעמ טכַאמ סָאװרַאפק :רעטײװ טגערּפעג םיא הע טָאה ןונ

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,ךיא סי סָאד טָאװ "?דעטוּפ ןופ טינ ןוא םייל ןופ

 ןוַאט טינ טנלָאשט ןייק ךָאד ןעמ טעװ ,רעטוּפ ןופ ןכַאמ טעװ ןעמ ןעװ

 | | .ייי!ןקור
 הע יוליע ןַא רַאפ סָאװ ןענַאטשרַאפ טֹוג ןיוש טָאה הרוא רעד

 לָאז רע סָאד ,רעטָאפ םעד טדערעגנָא טָאה ןוא ,ךיז רַאפ ןױש .ָאד טָאה

 | ".ארמג טימ ּפָאק םעד ןפרַאש לסיּב ַא ןוָאל םיא

 ןּברַאפ יד ןענייז טכַארּבעג ָאד ןּבָאה רימ סָאװ טנעמגַארפ סעד ןיא

 עשיטסירָאמוה ַא יװ סיוא סָאד טעז רעּבירעד ןוא ,טכידעג וצ טרימשעגנַא

 ןוא ,טסנרע ץנַאג טנײמעג קיד רעּבָא סָאד טָאה ןתמא רעד ןיא גנולייצרעד

 יד ,"קיטירקח רעד ןופ ליצ ןפױא ףױרַא זדנוא טריפ הצע סחרוא םעד דָארג

 טימ ּפָאק םעד ליפ וצ טפרַאש ןעמ סָאװ ,ןופרעד דָארג ךיז טמענ הרצ

 =צסױא ךיז טײקכעלגעמ ןיק ןבעגעג טינרָאג דניק םעד טָאה ןעמ ,ארמג

 לסיב ַא ןגָאז טנעקעג לגני רעד טָאה םיוק .סטכער סעּפע ןענרעל

 ךלַאּב ןוא ,י"-שר טיט שמוח ןּבױהעגנָא םיא טימ ןיוש ןעמ טָאה ,ירבע

 טימ ךלַאּב ןוא ירבע יד ןגָאז טגעלפ דמלמ רעד .ארמג ךעלקיטש ךָאנרעד

 רָאי ףלעװצ ןופ לגניי ַא טָאה אליממ ,טשּפ ןשלַאּפ םעד ןדערסױא םיא

 ;םױא תוא ןייק טנעקעג טינ ,קודקד לקיטש ןײק ,קוס9 .ַא טסואוועג טינ ךָאנ

 ענייש ַא טרעװ ןיא רֹע ןַא ,ןגָאז ךָאנ םיא ןעמ טגעלפ ייּברעד ןוא ,ןביירש

 | | ,הלּכ
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 ,טיג רעדנואוו ןייק יא טגָאזעג סניײטשימ גנודליּבסיוא ןימ ָאזַא יב

 ךיז טָאה ןעמ ;ןשינעביילגנייא עדליװ ןעגנַאגעגמוא ןענייז םלוע ןשיװצ סָאװ

 ןיוש רימ ןּבָאה ַאזַא גנוּבױלג ןייא ,תולוגט ןוא םינמיס עשירַאג ףיוא ןזָאלרַאפ

 ַאזַא טימ לופ ןענייז קרעװ סקיד ;ןעקניסָאי ןביל רעודנוא ייּב טשרָאקַא ןעזעג

 יד ,רדס ןופ עורז יד ףױא טסע סע רעװ זַא ,טּבײלגעג טָאה ןעמ ,לַאירעטַאמ

 ,םידמול עשיבושי וצ ךיז טזײװַאּב איבנה ןהילא זַא ;רָאי טעד הלּכ ַא טרעװ

 ךלַאּב רבק ןופ סױרַא ןעייג עטיוט זַא ;ןענרעל ןוא ןווױא ןבעל ןציז יז תעשּב

 ףי ןעק ױרפ ַא ,ןשטנעמ יב טולּב סָאד סױא ןגיז ןוא הרובק רעד ךָאנ

 טרעװ םעד ןופ ןוא ,ןעמוקעג ריא וצ ןיא ליגסנַאפ רעדמערפ ַא זַא ,ןטכודסיוא

 טינ ךיז ןטלַאה ןריוּבעג ןרעװ סָאװ רעדניק יד רַאנ ,רעגנאװש עקַאט יורפ יד

 .("ןגָאז עשידיי עטלַאמ

 ש?יראו עליה ץלַא ןענײז סָאד זא ,ןגָאז וצ קיטכױרָאפ וצ זיא קיד



 521 | ןשינעביײלגנײא

 טלָאװ ,לכ ש ףיױא גנומענַאּבטלעװ עצנַאג ןייז טיֹוּב סָאװ ,ליּכשמ סלַא ,ןטייק

 ןקידלכש ַא טימ ןעק סע סָאװ ץלַא ןענעקייל ןוא ןפרַאװּפָא טפרַאדעג רעי

 ,שטנעמ רעזעיגילער ַא םעד ץוח ךָאד זיא רע רָאנ ,ןרעװ טרעלקרעד טיג געוו

 ,עטוגײטינ ןוא םידש ןגעװ ךס ַא ךיוא ךָאד ןדער םירפס עקילייה עשידיי יד ןוא

 ןטייצ עקיטנייה זַא ,גנורעלקרעד רעד רעד ןיא געווסיוא ןַא רע טניפעג

 עטלַאװ ענײז ןיא .ָאטינ ןשינעעשעג עכעלריטַאנרעּביא עכלעזַא ןיוש ןענייז

 טימ ןליפַא ךיז רע טוָאלעצ (1876 ,עגליוו ?םירוּפיס רעדָא ןגָאז עשידיא:

 ןשיוצ ךיײלגרַאפ ןשינָאריא ןַא טכַאמ רע ואװ ,"טלעװ עטלַא יד רעּביא דילח ַא:

 :השעמ טשרמולּכ רע טרעױדַאּב ייּברעד .ןטיײצ עקיטנייה ןשיװצ ןוא לָאמַא

 =ֹעג טינ ךָאנ ןיא עכלעװ ,טלעװ עטלַא עניישרעדגואוו יד סָאװ ,רעקיטנַאמָאד

 .ןעגנַאגעגקעװַא ןיא ,טרעלקעגפיוא ץנַאג ןעוו

 ַא ןָא עמשטערק ןייק ,עיפַארַאּפ ןייק ,ףרָאד ןייק ןַאד רַאװ סעװ

 ,לוגלג

 .ילוּבלג ַא ןָא הליהק ןייק ,טָאטש ןייק סלָאמַאד יו

 ןענופעג רעמיא סנגעוורעטנוא טָאה קינבושי רעדעי

 ,ןדנוּבעג ריפ עלַא ףױא ּבלַאק ַא ,גיצ ַא ,סּפעש ַא

 ,םייל ַא יװ רעווש סע רַאװ ,ןגָאװ ןיא סע טָאה רע רָאנ יװ ןוא

 ,םײהַא זיּב תוחוּכ ןָא ןּביילּב וצ טגעלפ דרעפ רעד סָאד

 ,ןדנוּבעג זױל דלַאּב טפַארק טימ ךיז רע טָאה ןַאד ןוא

 | ."ןדגואוושרַאפ דלַאּב ןגיוא ענייז רַאפ זיא ןוא

 ;ײּברַאפ סָאד ןיא טנייה

 ןטייצ עטרעלקעגפיוא עײג ץנַאג ערעזדנוא ןיא רעדיילװ

 ,טייוו רעייז ןטכישעגרעדניק עכלעזַא ןופ ןעמ זיא

 טלעטשעגנייא קירוצ טָאה גנודליב עטכולפרַאפ יד ןעד

 .הטלעװ רעקיטכיל רעיג רעד ןיא גנונעדרָארוטַאנ עטלַא יד

 ,ןּבירטרַאפ ,טגָאירַאֿפ תומשילעּב יד ,םידש יד

 ."ןבילּבעג האירפ רעד ןופ ןצעועג עטלַא יד יב רָאנ ויא ןעמ ןוא
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 ןופ גנולצַאּב ַא רָאנ טיג טאהעג קיד טָאה גנודייל ק ןופ עגַארפ רעד וצ

 טײיצײטנגוי ןייז ןיא .רעטמעק ַא ןעװעג רע זיא דלעפ םעד ףיוא ;} רעעזוצ ַא

 ,גנודיילק עשידיי עשיקנערפטלַא יד ןגָארטעג ךיוא עטיל ןיא ןדיי ךָאנ ןּבָאה

 .םיליצשמ יד וליפַא .עיצילַאג ןוא ןלױפ ןיא טנײה זיב טניפעג ןעמ עכלעו

 ןמיס ןקױָאד םעד ֹוצ לקע טיפ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןײלַא ןענייז סָאװ יד

 ןּבָאה יז :סעטָאּפַאק עגנַאל ןגָארטעג ןּבָאה ,טייקטרעדנוועגּפָא רעשידיי ןופ

 ןסױרג םעד ןופ ןרָאצ רעד ןסיגסיוא יז ףיוא ךיז טעװ סע זַא ,טַאהעג ארוטי

 21 טטפישעגירוטַארעטיל טשידיי
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 4843 ילוי ןיא ךיז ןּבָאה .?שטיידח ןוטנָא גנילצולּפ ךיז ןלעװ ייז ּביױא ,םלוע

 =קעװַא ןוא עטרעלקעגפיוא יד ןופ טיילעגנוי רענליוו עכעלטע ןעמונעגפיונוצ

 רד ןַא ,גרוּברעטעפ ןייק השקּב ַא רעטסינימסגנודליב ןופ ףליהעג םוצ טקישעג

 יד ןגָארט ֹוצ ןדיי רַאפ טָאּברַאפ ַא ןּבעגסױרַא טײז ריא ןופ לָאז גנוריגער

 =רָאפ ןעעז ,ייז ןּביירש ,ןײלַא ייז ,ןעלטיה עגלבױס יד ןוא סעטָאּפַאק עגנַאל

 םֹוׁשֹּב ןײלַא ךיז ןענעק רימ רָאנש ,גנורעדנע ַאזַא ןופ ץוג ןסיורג םעד סיוא

 ןוא רעקיטַאנַאפ יד ןופ ּפָא ןעגנעה רימ לייו ,ןסילשַאּב טינ ףיורעד ןפוא

 לעיצעּפס ךָאנ זיא ףוס םוצ ."ןעגנוגלָאפרַאפ רַאפ ארומ ןּבָאה ןוא סעקעובצ

 ןעמענ יד רעקיטַאנַאפ יד ןּבעגסױרַא טינ לָאז רעטסינימ רעד ,ןטעּבעג ןעוװעג

 "יד ןזיוו ןפרַאד רעטסינימ רעד טעװ רעמָאט לַאפ ןפיוא ןוא ,רעטעב יד ןוכ

 ףיוא ןבירשעגרעטנוא םירּבחמ יד ךיז ןּבָאה ,"עינעשָארּפז יד להק ןופ רעריפ

 ,ריּפַאּפ ןגיוּב רעדנַא ןַא

 שיכדרמ ןופ ןעמענ יד ןּבעל רימ ןעניפעג ןטפירשרעטנוא 23 יד ןשיוװצ

 םעד ךױא ערעדנַא ןוא בקעײןּב קיזייא ,ןושַארטש והיתּתמ ,גרוּבצניג ןורחַא

 "קיד גשטיװָאכַאָאנ ריאמפקיזייאז :ןעמָאג

 ןגײלוצפױרַא סולשַאב רעד לייוו ,טקיטעּפשרַאּפ ןליפַא ןּבָאה רענליוו יד

 ךעװעג ןיױש ויא גנודיילק עשידיי ןגָארט סָאװ יד ףיוא לָאצּפָא רעדנוזַאּב ַא

 סע רעּבָא ;ןעמוקעגנָא ןיהַא ןיא השקּב יד רעדייא גרוגרעטעּפ ןיא ןעמונעגנָא

 זַא ,טגיימעג ןוא טסואװעג טינ םעד ןגעװ ןּבָאה רענליוו יד זַא ,טכער ןיא

 לָאמעלַא ןקיד ייב ךיז טריּפש טלַאפנדעי .ןטעּב רעייז ןופ גנוקריוו ַא זיא סָאד

 =ידיי רערעדנוזַאּב רעד ןגעק סױרַא טערט רע ןעוו ,טײקמערַאװ עלעיצעּפס ַא

 .גנודיילק רעש

 :טוג עיַאמש 'רװ ןיא רע טּביײרש ,רָאי ןצפופ סלַא רעמ ןיוש זיא סע

 =ײלק סָאד טרעדנעעג ןּבָאה ןויי רימ סָאד ,1800 רָאי ןיא "רעטיּב.ּבוט:םוי

 .,סעקשיק טימ לּבײל ַא ןעגנַאגעג רעטומ ןייד זיא קירוצ רָאי דָאי ןצפופ ,גנוד

 סױאכרוד טלָאגעג רַאװ ּפָאק רעד .סעקרָאק עטדימשַאּב טימ לּפָאטנַאּפ ןיא

 געדרָאמ יד טסײה סָאד ,קַאּבניק רעד טלעװ עײג יד יב טנײה יװ ,טַאלג

 ,קרעט ַא ןופ ּפָאק רעד יװ ךוט ןלעװ ַא טימ טלקיװעגמורַא רַאװ ּפָאק רעד

 :ךלַאה ַא רעדָא ,טצופעגסיוא לרעּפ טומשז ַא ןעגנַאהעג זיא ןדלַאה ןפױא

 יד טנײה ןגָארט סע יװ לרעּפ ענילק רעדָא ךעלעקיטשילרעּפ ןופ דנַאב

 ד .2עװיוס ַא יװ ךעלייל סיײוו ַא ןגָארטעג יז טָאה ןביױא ןופ רָאג .סעטרַאכ

 טקיטינעג ךיד טלָאװ ןעמ זַא ;טמעשעג ךיז וטסטלָאװ ,ןעז טצעי סע טטטלָאװ

 .תעשּב טנייוװעג טָאה רעטומ ןייד יװ ױזַא ,טנייוװעג וטסטלָאװ ,ןוטוצנָא סע טצעי

 .טצעי ֹוד סָאד ,ןידניירפ עניימ ,ךיד טסיירפ וד ,ןוטסיוא טפרַאדעג סע טָאה יז

 ףלמֲאְז ןשיסור םעד ןיא טקורדעגּפָא זיא טנעמוקָאד רעד---.חנ ןסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז }1

 .ה"א 11 'ז גנולײטּפָא עטייװצ ,1908 גרוּברעטעפ ,{ ,*עיָאטישזערעּפ , ךוצ

 ,םיכירכּת *?



 2 גנודיילק עשידיי עטלַא יז

 רעכעלנעמ רעזדנוא ןעד ,ךיוא ךימ יירפ ךיא ןוא ,טסיּב טדיילקעג שיעּפָאריײא

 עגנַאל ַא ,ךיש עקיצומש ,ןקָאז עסײװ :דליװ רעײז ךיא ןַאד רַאװ גנַאג

 7 ,טניװ םעד רַאפ עקצַאצליּפש ַא ןעװעג רָאנ ןיא סָאד ,עילעד ַא ,עציּפושז

 עגנַאל יד ,םערוטש ַא רַאפ טלעטשרַאפ טיג טָאה ןוא ץיח ןופ טצישעג טיג טָאה

 רעמ רָאג .ךיז ןעלקיוונייא םוצ טינ סעלָאּפ יד ןוא ןוטנָא םוצ טינ ןרָאװ לּברַא

 ןַא קעװַא טײג ָאד ןוא -- "ןעלטיה ףניפ ערעזנוא ךעלרעכעל ןרַאװ ץלַא ןוֿפ

 דיי רעקידובּכב רעדעי סָאװ ,ןעלטיה ףניפ יד ןופ גנובײרשַאּב עכעלריפסיוא

 ,עציגדַאּבַאכ ,קעדָאּפס ,למיירטש ;ןשולעּפַאק ייווצ ץוחַא ,ןּבָאה טּפרַאדעג טָאה

 ,לטיהרעיוא ןוא לטיה עווָאּפַאלק

 ;לטרַאג טוצ רעטכעלעג ןייז סיֹוא קיד טזָאל לָאמ שרעדנַא ןָא

 עדַארג רעדיײלק עשידיי יד רעטנוא טליּפשעג טָאה עלָאר עטסערג ידח

 רעקיטכיר רעד רַאװ רע .לטרַאג רעד רַאװ סָאד ןוא ,דגּב רעטסנעלק רעד

 ןיא רעטעכַאמרעט רעד יו ֹוזַא טייקשידיי ןיא סייקסייה רעד ןופ רעגייצ:ןדַארג

 לטרַאג רעד .טפול רעד ןיא טייקסייה רעד ןופ רעגײצ:ןדַארג רעטסקיטכיר רעד
 טײקמורפ רעד ןופ ץיה יד סָאד ,ןעקניו םעגײז טימ ןגייצ וצ רָאג טגעלט

 ץלַא ,לטרַאג םעד ןגָארטעג טָאה ןעמ רעקירעדיג סָאװ ןעד ,ןגיטש עג טָאה

 ,רעכעה ןגָארטעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ןוא ,רעמירפ ןיא ןעמ סָאד !ױײװַאּב רעמ

 ,רעכעלטלעװ רעמ ץלַא זיא ןעמ סָאד וייואב ַא סע רַאװ

 =עגנוי ;לּפָאנ םעד רעטנוא רעהַאד ןגָארט ֹוצ םיא ןגעלפ םינּבר

 ?עג םיא ןּבָאה עכעלטלעװ ;לּפָאנ םעד רעּביא סָאװטע ןַא םידמול טײל

 ןיוש ןגָארטעג םיא ןבָאה ענעסַאלעגסױא ;ןצרַאה םעד רעטנוא ןיוש ןגָארט

 (1872 ענליװ ,לטײײרט 'ר) "ץרַאה סָאד רעּביא

 ןענעגעגַאּב (1875 ענליװ) "המקג יד רעדָא עכַאר עלעדײאפ רעד ןיא

 ףינע םעד טימ רעדיװ ךיז רימ

 רעלַא ןופ שימעג ַא רָאנ רַאװ רעדיילק עשידיי  ערעזדנוא לָאמַאז

 ,ןעלטיהרערא ערעזדנוא ,ןעלטיה עקידכעל"ק ערעזדנוא ,גנודיילק רעקלעכ

 ;טכַארט רעשיסור רעטלַא רעד ןופ ןעמונעג ןערַאװ ךןעלמיירטש ערעזדנוא

 טימ ןקָאז ןוא ךיש ;גנודילק עשילױּפ ןופ לטרַאג םעד טימ עצעפטושז עגייא

 טימ רעטופ ןסקיפ ַא ;עינַאפש ןופ עילעד א ;רגַאלשטײט ןופ זה עצרוק

 יװ ןדנוא רימ ןריילק ,קנַאד ײז טָאג ,דנוציא .ןקַאיטסָא יד "װ לּברַא עגנַאל

 .?רעעֿפָארײא עטכע
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 םלוע ם"יב יא "ןירכא רַאפ ןטלַאהעג טָאה ריאמיקייא סָאװ סָאד

 קרַאטש ױװַא טינ ךיז טָאה ןעמ ,"קינַאהװ רַאפ טנכעררַאפ ןעוװעג ךיוא סיוועג

 גונעג טנעקעג טינ ךז ןעמ טָאה רָאפרעד ,רסומ םעד ןיא טרעהעגנײװ

 .ךעלטרעװ עקיציּפש יד ףיוא ןוא ןעגנורעדליש עקיפערט יד ףיוא ןרעדנואופ

 לײט רענײלק ַא רָאג ,רענײלק ַא רָאנ ןיא טריטיצ ָאד ןכָאה רימ סָאה סָאד
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 סקיד ןופ ןעמעגסױרַא טנָעקעג ןטלָאװ רימ סָאװ רעדליּבסנּבעל ענעי ןופ

 רעשידיי ַא ןופ ,גָאטשרענָאד ןשיריי ַא ןופ ןעגנוּבײרשַאּב ענייז :קרעװ

 חסּפ ןטיירג םעד ןופ ,שרדמהיתיּב םעד ןופ ,בושי ןפיוא םידמלמ ןופ ,אינטכַא

 ןדעי ןיא ןלעטשנײרַא טנײה ךָאנ טפרַאדעג ןעמ טלָאװ םיָארונימימי ןוא

 | .רעדניק עשידיי רַאפ ךוּבנעייל

 רע טיג ןלעװ רעזעל יד ןופ לײט רעסױרג ַאװ וַא ,טריּפש ןײלַא קיד

 .ּבײרטרַאפטײצ םוצ רָאנ ןזעלּפָא סע ןלעװ ןוא ןופרעד ןיז ןרַאװ םעד ןדנירג

 ןיא ןָא רעטײװ טײג ןוא ּפָא טינ ךיז רע טקערש ךָאד ;"השעמיאבּב ַא יװ

 ,קלָאפ םעד ןפלעה זומ ןעמ ןַא ,רָאלק טעז רע לייוו ,טעּברַא ןייז

 .קרעמ ַא טימ !טײצלָאמ:םיעבשח םעד ןיא רע טּביירש ,עגַאל רעזדגואח

 ,רעהַא זיּב סלַא רעשיטירק רעמ ליפ טייצ רעזיד ןיא זיאח ,דנַאטשרַאפ ןקידרעוװ

 סלַא ןקירדרעטנוא ליפ ױזַא טנעקעג טינ זדנוא ןּבָאה תורזג עקיטולב רעטנזיוט

 ןוא רעטסעפ גָאט וצ גָאט ןופ טרעװ סָאװ עיצַאזיליװיצ ןוא קָאדַארַאּפ

 ןיא רעטײװ ליפ ץידנליו טינ ןוומ רימ ,רעדנעל ערעזדנוא ןיא רעדילָאס

 ןומ רעהַאד ןוא ,ןרעטלע ערעזנוא סלַא ןטערטנײרַא טלעװ רעסיורג רעד

 ןשטנעמטימ ערעזנוא ןופ ןטילעג ןרעװ וצ םֹוא ,ןענעק רעסעּב טלעװ יד רימ

 ,עיצַאיליװיצ רעד ןיא ןטייצ עזיד ןיא רעּביא ודנוא ןגייטש סָאװ ,(ןטסירק)

 ןטפעשעג עלַא ןיא ןטנערוקנַאק ערעזדנוא ןרעװ סָאװ ןוא ,קָאדַארַאּפ ןיא

 זומ זנוא ןופ רעדעי טָאד ,גָאט ֹוצ גָאט ןופ רעדילָאס ןרעװ עצעזעג יד ןוא

 ענעי ןוא ,גנוריגער רעד טימ רעקרַאפ ןדַארג םענייא ןיא ןייטש ןיוש

 ןצנַאג םעד ןעװעג איצומ טָאה ,ןלדתש ַא ,ןדנוא ןופ רענײא סָאװ טייצ

 המלשה עקיטיײצרַאפ רעזנוא ןוא ,רעּבירָאפ ןיוש זיא שילױּפ טימ םלוע ןשידיי

 ,ןרָאװעג ערַאװ עקיטליגנוא ןַא ןצנַאגניא ןיא

 ןטפירש עכעלטלעװ ןעמ ןומ ןעמוק ןצ ןטײהרַאװ עזיד עלַא ףיוא

 םעד רַאפ ןסָאלשרַאֿפ עדַארג ןענײז עזיד ןוא ,ןעגנוטייצ ,ןלַאנרושז ,ןזעל

 ָאזלַא .,.עכַארּפש ןייק ןעיײטשרַאפ ייז ןעד ,ןָאיצַאנ רעזדנוא ןופ לייט ןטסערג

 ענעדײשרַאפ ןיא ןופרעד ןדער ֹוצ דסח ןסיורג א רַאפ סע ףךיא טלַאה

 ןליװ ייז סָאװ סמָאר קורדיטלעװ םעד ןופ זיא דסח עמ ךָאנ ןוא ,םירוּפיס

 ןעגנוליײצרע סלַא רעכעלגערטנייא ליפ ןענייז ןקורד תוניחת ןעד ףקורד סע

 ,יטלעג-ץיבג ףיוא ןעמונעג ןרעוװ סָאװ

 ןוא ןפיט עװװיטיזָאּפ ןופ גנורעדליש יד זיא ןקיד ײג ךױא

 ,בעויטַאגעג יד יװ ןטָארעג רעקינײװ ךס ַא ןשינעטלעהרַאֿפ עוויטיזַאּפ

 ןיא דיר ךָאנ ןוא ךָאנ ךימּת רע טָאה טלדַאט רע ןכלעװ ןשטנעמ ַא יב

 עיינ ןוא עײנ ץלַא ,ןעועג ןּבָאה רימ יװ ,טניפעג רע ןוא ,ןעגנוּבײרשַאּב יד

 2ָאֹפ ַא ןגעװ רעּבָא ךיז טלדנַאה רעמָאט .ןטיקכעלפיטנגיא עשיטסיועטקַאראכ
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 208 ' ןפיט עװיטַאגענ ןוא עויטיזַאפ

 ,?טעדליּבעג ןוא גולק ,ןייש טסכעהע !|גָאז וצ רָאג רע סייװ ,ּפיט ןוויטיז

 "עקנימ ענייש ידח גנולייצרעד רעד ןיא רָאנ .ןושל סיוא םיא טלעפ ןוק ןוא

 ,טסיזַאנמיג םעד דלעה ןטרעלקעגֿפױא ןיז ןגעװ רעמ תורוש רָאּפ ַא רע טיג

 :םַארגַארּפ עצנאג ןייז ףיז טכוד רימ ןּבָאה ָאד ןוא

 טסכעה :טָאטש סרעטָאפ ריא ןיא ןכיילג סענייז ןעזעג טינ יז טָאה ךָאנח

 טריפ :טעדליּבעג טסכעה וצרעד ,טעדײלקעג טנַאלַאג ,גולק ,טגוזעג ,ןייש

 ןוש ןעק רע סָאד ,שיסֹור ןכײלגסָאד ןוא ,עכַארּפש עשטייד ענייר ענייא

 טסײרד ןעק ןוא טּפַאשנלעועג ןכעלטסירק רענייא ןיא ןטערטפיוא עלַאימס

 ַא ואװ ןַאמ סלַא (טמַא:סגנוריגער) ָאװטסטוסירּפ רענײא ןיא ןטערטנײרַא

 ?ןקעטשוצנײרַא זָאנ ַא טינ טגַאװ רֹוחּב רעשידיסח

 ,גנודליב רעשלַאפ ןוא רעתמא ןשיװצ ףיישרעטנוא ןַא רעּבָא ןַארַאפ

 :רַאפ ןוא עדמערפ יד גנידצלַא ןיא ךָאנ טצנַאט סָאװ ,גנודליּב עשלַאּפ יד ןוא

 .ץוור/ ןיא ,תוצראה:סע יװ רעגרע ךָאנ ןיא ,טייקשידי ןצנַאגניא טפרַאװ

 =לק רעסיװעג ַא :לשמ ַא ףױרעד רימ ןעגיפעג "עטאינסכַא:לעּב יד לעקניפ

 יב .רחוס ןשיװטיל ןכיײר ַא ייּב טסַאגוצ לָאמַא ןעוועג זיא קישטַארדָאּפ רעג

 ייװצ סרחוס םעד ךיז טימ ןענעקַאּב וצ טײהנגעלעג ַא טַאהעג רע טָאה גָאטימ

 טימ דנַאלסיוא ןיא ןרָאװעג טעדליבעגסױא ןענייז סָאװ ,רעדניק ענעסקַאװרעד

 ,ריװַאלק טליּפשעג ,זייצנַארפ ,שטייד טדערעג ןייפ ןּבָאה ייז ,ןטסָאק עסיורג

 םייּב טגערפעג רעטָאּפ רעד טָאה רעטעּפש ,ןכײלגסָאד ןוא טצנַאטעג ןייש

 טרעפטנעעג טָאה ,קירוצ ןעצ רָאי ַא טימ .רעדניק יד ןגעוו גנוניימ ןייז טסַאג

 ;איגסכַא רעסיורג ַא ןיא עשרַאװ ןיא ןענַאטשעגנייא ךיא ןיִּב ,קישטַארדָאּפ רעד

 ףימ ןוא קינלעּבַארַאק רעשידנעלסױוא ןַא ןטרָאד ןענַאטשעגוצ רימ וצ זיא

 :עגּפָא רימ רע טָאה יײּברעד סקַאװּוש םיא יב ןפיוק לָאז ךיא ,טדערעגגייא

 עג ןכָאה יײז זַא ,רעמיצ ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ לוויטש רָאּפ ַא טצוּפ

 ץוט ּבלַאה ַא םיא ײּב טפיקעג בָאה ךיא ,טײהרעײנ יװ רעמ ךָאנ טצנַאלג

 טיא ךיא ּבָאה ,רעניד רעד רעמיצ ןיא ןײרַא זיא םעדכָאנ דלַאּב .סעקישטיולס

 סָאד דָאש ַא :טרעפטנעעג רימ רע טָאה .סקַאװּוש םעד ןוא ךיש יד ןזיוועג

 רעּבָא ,עטסעּב סָאד עקַאט זיא סקַאװּוש סָאד .לוויטש יד דָאש ַא ןוא טלעג

 ןיא רעּבָא רעדעל ערעזדנוא רַאפ ;רעדעל עשידנעלסיוא רַאפ רָאנ גוט סע

 ףו טָאה ױזַא ,םילָא יװ סע טסעעצ ןוא טנערבעצ סע ,ךעלדעש רעייז סע

 לויטש עטצופעגסיוא יד ןענייז םֹורָא געט עכעלטע ןיא 1! ןזָאלעגסיוא עקַאט

 .סיוא יד זיא ,קיד סיוא טזָאל ,עקיּבלעו סָאד/ ,רעקיטש ףיוא ןרָאװעג ןלַאפעצ

 ןיק וצרעד ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשידנעלגיה ערעזדנוא רַאּפ גנודליּב עשידגעל

 ,"ייז טצונ סע סלַא רעמ ליפ יײז טדָאש סע ;גנונצרע עקירעהעג

 ןקיניײארַאפ ףרַאד רע ,טײל וצ יא ,טָאג וצ יא ןייז ןומ דיי ַא :ָאזלַא

 ?ךרד .ט עב רַא ןוא ץ ר א"ךר ד ןיא רַאּפ עטיײװצ ַא ,הלּכש ה טימ הרוּת

 יד וצ רַאּבקנַאד ןייז ,עיגילער רעדנַא ןַא וצ טגַארעלָאט ןייז : טניימ ץרא

 .יגקידײל יד ןפרַאװקעװַא לָאז ןעמ ,ןיא רקיע רעד ןוא .תובוט ןעוט סָאװ
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 .עטסכעה סָאד ןיא טעּברַא .ויטקודָארּפ ןטעּברַא וצ ןּבײהנָא לָאז ןעמ ,יירע

 ענעי וצ גנוָיצַאּב סקיד ןענעכייצרַאפ וצ טנַאסערעטניא ָאד ןיא לעיצעּפס

 ןיא .ןּבעל ןייז ןופ ףוס םוצ ןעלקיװטנַא ןעמונעג ךיז ןּבָאה סָאװ ןעגנוניישרעד

 ךיז טָאה סָאװ ,"סעצניטסעלַאּפװ ןוא ?רענַאקירעמַאװ יד ןשיװצ טיירטש םעד

 :ַאקירעמַא רענעסָאלשַאּב ַא ןעוועג רע זיא ,:ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא ןּבױהעגנָא

 ,תודע ךס ַא רימ ןגָאה ףירעד ,ןטלַאהעג טינ רע טָאה ןויצ:תּביח ןופ ,רעג

 לָאמַא קיד םיא טָאה ,תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד ןָארטיצ ,ל ,ש יװ טול

 ,קיגײװ סע טסייה ךייא זיא ,טַאהעג ןיוש רימ ןבָאה תונוּברוח ייווצח : טגָאזעג

 ךייא טיצ רעּבירעד ,ןּברוח ןטירד ַא ךָאנ אקווד ןּבָאה ךיז טליװ ךייא ןוא

 ,ילארשי=ץרא ןייק

 ןטפירש ענייז ןיא .עקירעמַא ןופ טרעטסײגַאּב ןעוועג רע זיא רַאּפרעד

 רָאטנַאק ,ל ,י ר"ד יװ טױל---עיצַארגימע רַאפ טדערעג טינ לָאמנײק רע טָאה

 רַּפ ןיא רעּבָא--רוזנעצ רעשיסור רעד ןופ טרעװרַאפ ןעוועג סָאד זיא ,טגָאז

 ןרעּביא ןרָאפ לָאז ןעמ ,סעד ןגעװ ןדער רדסּכ רע טגעלפ ןסעומש עטַאװ

 :עג קיד טָאה ,ענליװ ןופ ןעגָאּבנעלענעצַאק יורפ רעּביא טיג'ס יװ טיול ,םי

 ןפרַאװנײרַא ןוא ןעלקניװ ערעײז ןופ ןדיי ןעיצסױרַא ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאה

 ןופ טײוו ןייז ןלעװ יז ןעװ ,ןַאד רָאנ לײװ ,טלעװ רעסיורג רעד ןיא יז

 רע טָאה לָאמנײא .ןּבעל ײנ ַא ןּבײהנָא ןענעק ייז ןלעװ ,ץומש ןטלַא רעייז

 .עּפש ;ךייא טזָאל ןעמ ןמזילּכ ,עקירעמַא ןייק ןענַאד ןופ טפױלטנַאװ : טגָאזעג

 "ןזָאלנײרַא טינ ךייא ןעמ טעװ ,ןלעװ ריא טעװ רעט
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 =טֹּבילַאּב סקיד ןופ דוס רעד זדנוא רַאפ טקעלּפטנַא טציא ךיז טָאה סע

 ןיא סע תעשּב ,טײצ ַא ןיא ןדיי עשיװטיל יד וצ ןעפוקעג ןיא רע .טייק

 יד ןוא ?רשבמ-לוקח רעטעדַא רעד) ןעװעג טינ גנוטייצ עשידיי ןייק ךָאנ

 טָאה ריגמ רעד ,(ןעגנַאגרעד טינ רעהַא ןענייז "גנוטייצ עשידיי רעװעשרַאווח

 שמַאורַאפסקלָאפ ענרעדָאמ ןײק ןוא ,סעמעט עלעוטקַא ןגעװ טדערעג טינ

 ךָאנ טלָאמעי דיי רעד טָאה ,ןגָארפיגָאט ןגעװ ןדער לָאז ןעמ ֹואװ ,ןעגנול !

 יד :ץלַא םלוע ןשידיי סעד רַאפ ןעוועג זיא קיד ,ןעזעג טינ םולח ןיא ןליפַא

 סָאד ןוא רעטַאעט רעד ,גנוטײצ יד ,רענדער רעד ,ךובנרעל סָאד ןוא לוש

 עטײװ ןגעו ןלייצרעד וצ טסואװעג טָאה רע םירָאװ ,ךיוא ָאניק ,ָאי ,ָאניק

 ןופ ןטַאטש:םורד יד ןיא סרעגענ יד ןופ ײרעפַאלקש יד ןלָאמוצסוא ,רעדנעל

 ,רעטלעלטימ ןיא טּכענקּבײל יד ןופ עינַאװערָאה ערעװש יד ,עקירעמַא.ןופצ

 :ץיירק יד ןופ טייצ רעד ןיא ןדייןופ תורצ יד ןוא זירַאּפ ןופ הנותח:טולפ יד

 יד לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא ךָאנ ןרעלקרעד ֹוצ דימ טינ טרעװ רע ןוא ,ןגוצ

 .1027 קרָאיוינ ,| ?ןבעל ןיימ ןופ רעטעלּב , סגַאהַאק .ּבָא עז }
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 ואוו ,גנוקרעמנָא ןַא וצ רע טיג אמחג ןָא ןעצ לָאמַא .ןפירגַאּב עטסוויטימ

 סָאװ ןָאזרעּפ רעדעיש :עטכישעג ןיז ןופ ?דלעהק םעד ןגעװ טדער רע

 דלעה רעד ןפורעגנָא טרעװ גנולייצרע רעגייא ןיא עלָאר עטסערג יד טליּפש

 ףסוי ןיא ףסוי תריכמ ןופ עטכישעג רעד ןיא לשמל ,עטכישעג רעויד ןופ

 רעד ןופ דלעה רעד זיא לואש ןוא ,עטכישעג רעזיד ןופ דלעה רעד

 ,"לואש תכולמ עטכישעג

 ןראפ .ץנַאלגירעדליּב ןייז ןוא ךַארּפע ןײז ןעװעג ךױא זיא קיצנוק
 ןשטנעמ ערעטסָארּפ רַאפ ןוא ,ךעלטשּפ עקידשודיח טיירגעגוצ ןענייז ןדמל

 ,ןכײלגרַאֿפ ןוא רעדליב יד ןעוועג ןענייז

 סָאװ עמַאד:עדָאמ ַא זַא ,ךיג ֹזַא עדָאמ יד ךיױ טייב ןירַאּפ ןיא

 .רעּביא ןעמענ דלַאּב ןױש ןומ ךי.ןוטנָא םייּב העש עכעלטע טגנערּברַאפ

 ,לָאגרושז-עדָאמ םעיײנ ַא ןײרַא ריא טגָארט ןעמ לייװ ,ייג סָאד ףיוא ךיז ןוש:

 רעד) ,רעדיילק עשידָאמטלַא ןיא לַאּב ַא ףױא ןײג טינ ךָאד ןעק ױ ןוא

 | ,(גגיל דניפי

 ,טלעג קינייװ ױזַא ןעמוקַאּב לטעטש ןײלק ַא ןיא לָאמַא טָאה ןוח

 טימ ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה ,רופ רעד ףױא טקעלקעג םױק םיא טָאה'ס זַא

 (ןוח רעד) ",דרעפ יד רַאפ רָאנ טנװַאדעג ךיא ּבָאה עז ךיא יווח :סעּכ
 ןיא ןייג ןדיי ןשיװטיל א ןעזעג לָאמַא טָאה גיניק רעשיסיײרפ רעד

 טשיװעגּפָא ךיז ןוא זָאנ יד טציינשעג רע טָאה ײּברעד ;קָארּפָאלש ַא ןיא טָאג

 רעייז ןײז ומ דיי רעד : טגָאזעג גיניק רעד טָאה ,סָאלש ןכילגיניק םעד ןָא

 יא סָאלש רעכילגיניק רעד ןוא רעמיצפָאלש ןייז ןיא ןילרעּב ּבױא ,ךייר

 לקיטש ןטצעל םעד ןיא ָאד זיא ץיו רעד--.(לעקניפ עזיור) ,לכיטזָאנ ןייז

 .רעד אמּתסמ רע טָאה ליצ ןייז רעּבָא ,רעפיט סקירעּביא ןייק טיג סיוועג

 רעדייא ,ךעלכיטזָאנ ןציג ֹוצ ןדיי רעמ טנרעלעגסוא יאדװַא טָאה רע :טכיירג

 | | .עגעיגיה ןגעװ תושרד טיפ ערעדנַא

 רע סָאװ ,שטייד ןייז זיא סָאד--טַאהעג רע טָאה ןורטח ןקיטגורג ןייא

 טָאה םיא .טינ ףרַאד ןעמ ואו ןוא ףרַאד ןעמ ואו טרַאּפשעג דלַאװג טימ טָאה

 םלוע ןייז ןענרעלסיוא רע טעװ שטייד ןקָארּבנײרַא ןייז טימ זַא ,טכַאדעג ךיז

 =יײוװ סָאװ ,רעטרע רעטרעדנוה ןיא רע טנעלֿפ ;"טריזיליוויצע רעמ ןדער וצ

 ןיא רָאנ ןוא עשידיי טָאטשנָא רעטרעװ עשטייד ןקַאהנײרַא ,רעמ ץלַא רעט

 סָאװ ןסיװ לָאז םלוע רעד ידּכ ,ןופרעד טשפ םעד ןּבעגוצ תונבל עּבלַאה

 | ; טגײמ סע

 "(ךילהערפ) הָארּפ טסכעה ךָאד ךיא רָאװ ,,

 ?(הנותח) טייצניוה עשיריבג ַא ףיואח

 ?(רקפה) יירפ לעגיופ ןיוש רַאװ ענעיז

 ."טזיאװ ,"דגואח ,"רַאװח אקווד טגיירש רע ,רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא ןוא

 ףימ- עז ,ןטפירקסונַאמ רָאּפ א סקיד קילעפוצ טיהעגפיוא ךיז ןּבָאה'ס
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 ןופ טּפַאכעגסױרַא םיא ייּב ךיז טָאה רעמָאט .טעּברַאעג טָאה קיד ױזַא יו ,טרָאד

 סָאד רע טָאה ,"דעװעג טויאפ קורדסיוא ןופ "?טזיאק רעדעפ רעד רעטנוא

 רע טָאה רעמָאט .רַאווח :ןּבױא ןופ ןּבירשעגוצ ןוא טקעמעגסיוא דלַאּב

 :ףימ ןעװ ,ןעמוק טשרע ךָאנ טעװ גנוגױלַאּב עטכער ידח : ץַאז ַא ןּבירשעגנָא

 :גונעג טינ זיא סָאד זַא ,דלַאּב םיא ךיז טכוד ,ײןריפסיוא ךעלקילג ןַאלּפ ןזיד ןלעוװ

 שטָאכ ,"ןריפסיוא ךעלקילג ןַאלּפ ןזיד ןלעװ רימ סלַא ...ח :טכירוַאֿפ רע ןוא ,שטייד

 ךויב ךעּבענ ךיז טָאה רע ,ָאי שטייד ףיוא ייס ,שידיי ףיוא ייס זיירג ַא זיא סָאד

 ,רעטלַא רעקניּביל רעד ,שטייד טקערָאק טנרעלעגסיוא טינ ןגעל ןייז ןופ ףוס

 ךייק .טרעטשעג סָאװ ּפַאנק רעייז סָאד טָאה םענייז םוקילּבוּפ םעד רעּבָא

 ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ ,ןעװעג טינ סיװעג ךָאד ןעמ זיא שטייד ףיוא םיניבמ

 ליפ יד ןּבָאה טרעטשעג ןוא .טלעװ רעד ןיא רענעק ןטסערג םעד רַאפ

 יד ןיא טײטש סע סָאװ דלַאּב טכװעג טָאה ןעמ :טינ ךוא סעטַאל עשטייד

 ףליּכשמ רעקידלטעטשנילק ַא ןוא ,טשּפ םעד ןּפַאכ וצ ידֹּכ ,תונבל עבלַאה

 .."ץיײטװ עלעסיּב ַא סױא עקַאט טנרעל רע סָאװ ,ןקיד טקנַאדעג ךָאנ טָאה
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 ףעקיטנייה רעזדנוא ןיא גנַאגנײרַא םייּב טרַאה טייטש קיד ריאמ:קיזייא

 רעד ןופ ,ךעלעכיּב עשרעגערטנקַאּפ יד ןופ ּפָא ןליפַא טכַאל רע .רוטַארעטיל

 / רָאנ ,:ענױערד ןיסעצנירּפ רענײש רעד ןוא טנוהקעלפ םעד טימ השעמיאבּב

 סָאװ ,ךעלכיּביהשעמ ענעי וצ טסַאּפעגוצ טינש ןצנַאג ןייז ןיא ךיז רע טָאה ןײלַא

 ףע טּבײה ,תוישעמ:סקלָאפ יד יװ ױזַא .קלָאּפ ןיא טּבילַאּב ױזַא ןעװעג ןענייז

 םעד סיוא רע טּבײלק ענעי יו ױזַא ;ץַאז ןשיערּבעה ַא טימ הרושלטימ עדעי ןָא

 ַא ןָא סױרַא טינ לָאמנײק טעמּכ רע טײג ענעי יװ ױזַא ןוא טַאמרָאפ םעניילק

 ,טצריקעג ּפַאנק ןוא טצריוועג טוג זיא עטכישעג עזידא ,טַאלּב-רעש ןטמַארגעג

 רעלעה ןייא ריא ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש'ס ןוא ,ןייר רעייז ךיוא ןוא ןייש זיא יז

 ,ג"ןיבור םענעפילשעג םענייא ןיא לַארטש:ןענוז ןייא יוװ ױזַא ,ןיז רעשילַארָאמ

 ףעטעּפש ןּבָאה ,ןקיד טכַאמעג סיורג ױזַא ןבָאה סָאװ ,תוּביס עּבלעז יז

 םעד רעּבײרש םעד ןופ טייצ יד ,ןסעגרַאפ םיא לָאז ןעמ ןַא ,וצרעד טכַארּבעג

 שלֲאּפ ,גנוטייצ יד ןעגנערּב ןעמונעג טָאה גָאט ןופ סיינ .רעּבירַא זיא וּבלּכ

 ףוטַארעטיל ענייש ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעד ךרוד רעטנעענ ןרָאװעג זיא קיט

 הא ענַאװרד סרוחּב הילא ןסײה טנוה קע לפ ןוא (ענזערד רעדָא) עגיזער ד 1

 ,השעמיאבּב רעד ןופ סעּבַאגסױא עקיטנײה יד ןיא ןוקעלּפ

 רענעײל רעד ףרַאד ,לטיּפַאק םעד ןיא טכַארּבעג ןענײז סָאװ ,סעטַאטיצ עלַא וצ *

 ףעד ןגעװ טינ) טײז רעשירַארעטיל רעד ןגעװ רָאנ ןעגנַאגעג ָאד זיא סע תויה :טכַא ןיא ןעמענ

 םעגרעדָאמ םעד טימ סיאכרוד ןּבענעג ןגוצסיא יד ךיא ּבָאה ,םירוּביח סקיד ןוכ (רעקיכַארּפש

 יי ,גיילסיוא



 א עיצאטיליבאהשר

 ,ןעגנוּבײרשַאּב עשילרעטסיוא ךָאנ גנַאלרַאֿפ םעד ןוא .ערעסעּב ןעכוקעג זיא

 טָאה םכילע:םולש .ף"מש רעקיצנוק ףס ַא טקידירפַאּב טָאה ,ףַאטשמָאניק ךָאנ

 !םלוע רעד---לגָאנ ןטסדנימ סקיד טרעװ טינ ןיא רחטש זַא ,ןטלַאה טגעמעג ךיז

 : ,שרעדנַא טנקסּפעג טָאה

 ךוא עגעסױטשרַאפ ךעלכיב עקנישטנילק סקיד ןגיל רָאי גיסײרד

 | ,עגעסעגרַאּפ

 ןלעװ רימ ;ןגױא ערעדנַא טימ ןקיד ףיוא ןקוק ןוש ףיפ ןלעװ טניײה

 ןלעװ רימ ,סעדייז ןוא סעּבָאּב ערעזנוא יװ טצנרע יוזא ןעמענ טיג ןיוש םיא

 ,טײקװיַאג ןייז ןעז ןלעװ רימ ןעװ ,לכיײמש ַא ןופ ןטלַאהנײא ןענעק טינ ךיז

 ױצ ןוא ןעז וצ טײקיעפ ןײז ןגעװטסעדנופ ןרעדנואוַאּב ןלעװ רימ רעּבָא

 ,קלָאֿפ םוצ טייקנדנוּבענוצ עפיט ןייז ,ןּבײרשַאב

 רעזדנוא ןופ טײהנעגנַאגרַאפ עטנעַאג יד ןענעקרעד ליה סע רעװ

 ףעװ ןוא ןקיד ריאמ.קיזיא ּוצ ןעמענ ךיז וומ רעד ,רוטַארעטיל ןוא קלָאּפ

 טקוקעג טינ ,ןעמוקַאּב ביל םיא טעװ 'ועד ,ןענעקרעד טוג םיא טעװ סע

 ,?ונורסח ענייז עלַא ףיוא
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 רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיא 1864 רעּבמעװָאנ רעט24 רעד

 ןיא :ןרעװ טקעמענּפָא טינ לָאמ:ײק ןוש טעװ סָאװ ,עטַאד ַא רוטַארעטיל

 ינעמ ןקורד וצ ןּבױהעגנָא "רשבמ לוקח רעסעדַא םעד ןיא ךיז טָאה גָאט םענעי

 :סנעּבעל ןייא רעדָא עלעשנעמ עניילק סָאדװ :שידיי ןיא קרעװ טשרע סעלעד

 ,"ףיקּת םהרבַא קחצי ןופ עטכישעג

 זיא ,עילימַאפ רעד ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,גנולייצ רעד טול
 ןבײרש םייּב סע טסײה ;11837 רַאונַאי ןט1 םעד ןרָאװעג ןריוּבעג עלעדנעמ

 ןעװעג טיג יא סָאד ,27 רָאי ַא ןעװעג טלַא רע זיא "עלעשטנעמ ןיילקח סָאד

 רעד טָאה רעירפ רָאי ןּביז טימ ךָאנ .רָאפסױרַא רעשירַארעטיל רעטשרע ןייז

 ןשיערּבעה סעשטיװָאמַארּבַא קידנקורד ,רעּבָאלטָאג רעּביסהרבַא רענעעזעגנָא

 ,חּבש ןטסערג םעד םיא ףױא טגָאזעג ,ג"דיגמהח ןיא גנויצרעד ןגעו רמאמ

 ,טרעװ זיא לקיטרַא רעד זַא :ןלעטשרָאפ טנָאקעג טלָאמעי ךיז טָאה ןעמ סָאװ
 .עטיל ענ עדעי טָאה ןָא טלָאמעי ןופ ,שיסור ןיא ןצעזרעּביא םיא לָאז ןעמ

 ;צג זיא רע ןעװ .שער ַא טכַאמעגנָא סעשטיװָאמַארּבַא גנוטערטסױרַא עשירַאר

 יד ןיא טנעקעג ןיוש םיא ןעמ טָאה ,1828 ןיא װעשטידרַאּב ןייק ןעמוק

 ײעלעשטנעמ ןיילקח ןויּב רָאי ןּביז יד ןופ ףױלרַאפ ןיא ןוא ;ןזיירק עשיליּכשמ

 .ףעיינ רעצנַאג רעד ןופ ּפָאק רעד ,רעּבײרש רעטנעקרענָא ןַא ןרָאװעג רע זיא

 .גנוטכיר רעשירַארעטיל

 ןֶא טזיװ ןײלַא רע .רעטלע רָאי עכעלטצ טימ זיא רע זַא ,ןטלַאהעג ןּבָאה ערעדנַא ?

 ןעװעג טינ ללכּב רע זיא רעניב יד ןיא זַא ,(1339 ?ןוכזה רפס,) עיפַארגָאיּבָאטױא ןַיז ןיא
 ןיא ךָאנ טרפּב ,בעגעג גנוטכַא טינ ןדיי ערעזדנוא ײּב ןעמ טָאה ךַאז ַאזַא ףױא ,ןבירשרַאּפ
 ןײמ א ,1583 ןיא ןררּבעג ןיּב ךיא זַא ,רימ ןעמ טָאה טלײצרעד ראג ןךעלטעטש ענַײלק יד
  ףױ טײטשרַאפ ןיא סָאד ."רעגנעצעד ןט220 ןפיױא גָאט-סנריוּבעג ןימ טמיטשַאּב טָאה עילימַאּפ

 רעד--ץנערעפיד געט 12---ןענוקסױא סָאד טעװ ליטס םעײנ ןטױל ,ליטס ןשיסור ןטלַא ןטיול

 ,1587 רַאוגַאי רעט1

 ,81 ימונ ,(ז"ירּת) 1587 ?



 531 הביבס רעװעשטידרַאּפ

 ,ןערּב סורג טימ ןטײּברַא ןעמונעג ךױא ָאד רע טָאה ךעלטפַאשלעזעג

 ,רוד ןגנוי םייּב סעיטַאּפמיס עייג טפַאשעגנייא לָאמַארעדיװ םיא טָאה סָאד 'ןוא

 ןיא רעװעשטידרַאּב ַא טּבײרש ,ןטײצ עקידרעירפ יד ךָאג ןעקנעדעג רימש

 יז ןוא קיצניװ רָאג ןעװעג ָאד ןענייז ןשטנעמ עטרעלקעגפיוא ןעוו ,!יץילמהש

 רעד ןופ טײקשירַאג יד קעװַא טײג רעטציא .,.וס טנעקעג טשינרָאג ןּבָאה

 "רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ךיז טײרּפשרַאפ הלּכשה יד ןוא וװעשטידרַאּב טָאטש

 רעסיורג ַא ןיא וַא ,שינעטלעהַאּב ןָא ןַא טוײװ טנעדנַאּפסערָאק רעד ןוא

 ןשטיװָאמַארּבַא ןעקנַאדרַאפ וצ סָאד ןעמ טָאה סָאמ

 טלָאמַעי ויִּב .סיזירק ןסורג ַא טּבעלעגרעּביא ןַאד טָאה װעשטידרַאּב

 רעטציא ,רעטנעצ.לדנַאה ןכױרג ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאטש יד טָאה

 ןעמוקעגוצ ןעניז טײלעמערָא עקידנעטש יד ֹוצ ןוא ,ןלַאפ ןעמונעג יז טָאה

 יװ טַאהעג רעירפ ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ םּתס ןוא םידיגנ ענערָאװעגסױא ךס ַא

 שטיװָאמַארּבַא ,טיורּב םענופ ןרָאװעג ןכָארּבעג דנוצַא ןענייז ןוא הנויח זיא סע

 סרעטָאפ ןכָאנ :ןרָאי עגנוי יד ןופ טנעקעג טוג טונ יד ןוא תולד םעד טָאה

 :שרע יד רע יא װעשטידרַאּב ןיא ָאד .ןוָאװעג ןסירעגסיוא טוג רע זיא טוט

 םיא טָאה רעװש רעד לײװ ,הסנרפ ןגעװ גרָאז ןופ ןעװעג טיהַאּב ןרָאא עט

 ךָאנ םיא ןיא שינעמוקּפָא ןקילָאמַא םעד ןופ םעט רעד רָאנ ;ןטלַאהעגפיוא

 ןופ רעדליּב עייג לָאמַא סָאװ ןעזעג רע טָאה בגַא ןוא ,רענייּב יד ןיא ןגעלעג

 ;טױא ,רעלטעּב יד ןופ תוינסכַא יד רעּביא קידנעײגמויַא ,דייל ןוא רעגנוה

 זַא ,ןסָאלשַאּב רע טָאה .תועיסנ ערעיײז ןוא ןּבעל רעיײז ןגעוו ייז קידנגערפ

 ןקיליב טימ ןפלעה ךעלגעמ טײװ יװ לָאז סָאװ ,הרבח ַא ןדנירג ףרַאד ןעמ

 רַאפ טלָאװ רע ןעו ,ןעװעג טינ ליּכשמ ןיק טלָאװ שטיװָאמַארּבַא ,טידערק

 טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ך"נת ןופ ןעמָאנ ןייק טרעלקעגסױא טיג הרבה רעד

 :ערָא םעד טפלעה סָאװ ,םעד וצ ןיא ליואווח וּב ,א"ע םיליהּת ןופ קוסּפ םעד

 וצ טָאה רע ."לד לא ליּכשמל :הרבה רעד ןּבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה ןוא "ןַאמ

 ךױא ןּבָאה יײז ;ּ?טיליּכשמ יד ןופ טײלעגני עכעלטע ךַאז רעד 'וצ ןגיוצעג

 ,20 הי ,1803 1

 רעד טימ קסלָאדָאּפ:ץענעמַאק ןיא טכַאמעג הנותח 'רֹּבַא ןעמ טָאה לָאמ ןטשרע םעד

 ןענַיז עדײּב רָאנ ,רעדניק ײװצ לרפ רעד ןופ טָאהעג טָאה רע ןוא ,ריבג ןקיטרָא ןַא ןופ רעטכָאש

 טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנופ שטיװָאמַארּבַא ךיז ןיא םֹורֲא רָאו ירד ןיא רעּבָא .עגנוי ץנַאג ןברָאטשעג

 ןיא .?ןשטיװָאמַארּבַא רַאפ עכײלג ןײק טשינרָאג ,ןעװעג עטושּפ ַא וצ, ז"א ח לַײװ ,יורפ רעד

 ןמלז סוייַאטָאנ םעד ןעמונעג טָאה רע ;טַאהעג הנותה לָאמ ןטײװצ ַא !רֹּבַא טָאה װעשטידרַאּפ

 ס"ממ ןופ דנַאּב ןטשרע םעד ןיא לקיטרַא ןשיפַארגָאיּב סיקצינבַאר ,ח ,* עז-- .רעטכָאט סגיוועל

 ,?עלעדנעמ , גָאלרַאפ ,עּבַאגפיוא ,םרעליבלז

 ,ליקנערפ המלש ןוא גרעבנייש םייח *
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 הרבח יד טָאה 1863 רעּבמעצעד ןיא ןוא ,!םיריבג עכעלטע טריסערעטניארַאּפ

 | .ןטעּברַא ןעמונעג

 ְךַא ןיא טקורדעג ןעוועג ןיֹוש ןיא הרבח רעד ןגעװו העידי עצרוק ַא

 ,8 18 1864 "רשבמ לוקח ןיא 'ועשטידרַאּב ןופ ץנעדנַאּפסערַאק רעמינַאנַא

 ,עמַאד ַא טקישעגוצ טָאה ווירּב םעד זַא ,טקרעמַאּב עיצק:דער יד טָאה ייּברעד

 ףיא טימ ןענעטתח טגעמעג ךיז טלָאװ יז זַא ,טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ןוא

 רעבלעזרעד ןופ 8 ;6 ןיא טקורדעג ןוא ,ןעמוקעגנָא ןיא םעד ףיוא .ןעמָאנ

 ליגע ה ןּבירשעגרעטנוא ,הרבח רעד ןגעװ טכירַאּב רעטיײװצ ַא ,גנוטייצ

 ?סירעטקַארַאכ ןימ ַאזַא ןּבירשעגוצ רָאטקַאדער רעד טָאה וצרעד ,ןַא מפלע ה

 ןיא ןוא טסײג ןיא ןײרַא לָאמ ןייא טימ ןדנוא טריפ סָאװ ,גנוקרעמנָא עשיט

 ;טייצ רעד ןופ ליטס

 בוא טרעהעג הצע רעזנוא טָאה ריא סָאװ ,טַאדַאפ ךייא ןעקנַאד רימח

 ןיא רענעי זַא ,ןגָאװצסױא ץנוא טבױלרע ןוא ליקיטרַא םעד ףיוא ךיז טימתח

 וצ ָאד ךיז ןעמ טָאה סָאװ ,טכער נוא ןייש ןיא יױזַא ,ךייא ןיפ ןעזעוועג ךיוא

 סָאװ ,ןעהייצרעפ ץנוא טלָאז רהיא ,ןעקרעמעּב ךייא רימ ןיזומ סנייא רָאנ ?ןעמעש

 גוא םענעי ןיא טינ טָאה רהיא .ןערהעלעּב ֹוצ ךייא טייהיירּפ איד ךיז ןעמענ רימ

 =עג רעטשרע רעד ךילטנעגייא רעװ טעטכירעּב ץנוא ליקיטרַא סעד ןיא טינ

 סָאד ?ןעכַאמ וצ הרבח ַאזַא האצמה רעד ףױא ןעללַאפעג זיא סָאװ ,זיא ןעזעוו

 רעד ?ןנַאמ רעד ָאולַא ןיא רעװ ,שנעמ ןייא ןופ ללַאפנייא רעד ןייז ךעד זומ

 ַא ןופ טרעהעג רעּבָא ןעּבָאה רימ -- .קנַאד ןערעדנוזעב ַא ךָאד טנעיד רעפ

 =גוא ןעזעװעג ןיא הרבח רעד ןופ רעדניפרע רעד זַא ,עללעווק רירעכעז ץנַאג

 ףעטנרעלעג רעד ,רעּבײרש רעשדוקֹושל רעטמהירעּב רעד ,דניירפ רעז

 ןעריצלָאטש בושטידרעּב געמ םהיא טימ סָאװ ,ץיװָאמַארּבַא בקעי םולש 'ר

 עב ןעסייוו רימ איו ,טָאה רע ,(ןריוּבעג בושטידרעּב ןיא טינ זיא רע שטָאח)

 ןנעק סע .ןערהיפוצסױא איז ןעפלָאהעג נוא ןעּבעגעג עעדיא איד ,טממיטש

 טימ רעד דָארג םהיא לָאז ןעמ ךָאנ רעד טשינ רָאג טהעטש רע ןייז יקַאט

 רעד רָאנ ,םעד ןהָא ןייז וצ טמהירעג סָאװ טימ ה"ּב טָאה רע ןירָאװ ,ןעּבױל

 | ."סגייז ןעּבעגוצּבָא םעדעי זיא רשי

 ענייז יצ ןדלעמ לָאז יז ,ןירעּביירש יד ןטעּבעג םיוּברעדעצ טָאה ףוס םוצ

 טָאה גנַאגרָאי ןּבלעז םעד ןופ 13 ג6 ןיא .עקיטכיר ןענייז סעיצַאמרָאפניא

 רעטשרע רעדע עקַאט זיא שטיװָאמַארּבַא זַא ,טקיטעטשַאּב ןַאמפלעה עינעה

 טימ גוא טַאהעג החרט לעיפ אייּברעד טָאה סָאװ ,קנַאדעג ןעגילייה םעד ןיפ

 ןיא ,יןעּבירשעגפיוא גידנעהנעגייא תונקּת עללַא גוא ןַאלּפ םעד תעדו המכח

 םיא ןגעװ סָאװ ,שטיװרוה קחצי:השמ 'ר ןעװעג רעטסקיטכיװ רעד ןיא יז ןשיװצ ?

 ,גיּבעגײרפ איד ,ץרַאה עטוג סָאד טשינ ןעק רעוו, :4 8 1863 +רשבמ לוק,,ןיא םיוּצרעדעצ טּביײרש

 ס,ריבג ןעטעדליּבעג םעד ןופ םוהטנעדוי גוא ןעדוי וצ טפַאשּבעיל יד נוא תונמחר סָאד ,טייק

 | "?רעטשרע רעד טשינ רע זיא ךַאז רעכילצוג רעכלעװ וצ ,שטיווריה קחצי השמ 'ר
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 ווירב ַא סימ סױרַא זיא ,1868 ןופ 4 גמ "רשבמ לוקפ ןיא ,םורַא רָאי ןּפַאנק ַא

 16) הכרת תבט ח"י עטַאד רעד טימ ,ןײלַא שטיװָאמַארּבַא ןינע םעד ןגעוו

 :גןעמָאנ ןלופ ןייז רעטנוא רע טּבײרש (1865 רַאונַאי

 ךיּבענ טָאה ,טדָאטשסלעדנַאה עסיורג עטמחירעּב איד ,בושטידרּב ןַאש

 סָאװ גוא ,הגרדמ רהיא ןיפ ןעללַאפ ֹוצ ןעבײהעגנָא רהָאי עכילטע טיײיז

 ּבָאה ,טײלעמירָא עדובּכּב עײנלעגוּפש טרהעמרעפ ךיז ןעּבָאה רעטייוו ועטײװ

 ןע:יפעג ןענעק סעּפע ָאד ללָאז ןעמ יֹזַא איװ ,טכַארטעג ץלַא לָאמסנעד ףךיא

 יקַאט ןוא ,טױג ףהיא ןיא עגיטפרודעבטױג איד ןהעטטוצאײב לעטיט ַא

 זולװע ינימפַאילּכ גוא ,גירק בוא האנש ,האנק ןעטיהרעפ ךיילגוצ טימרעד

 .םוא רעד בעיל ֹוצ טדָאטש ןיא ןהעשעג טײצ רעד טימ הלילה ןעק סע סָאװ

 ןעזייוו וצ ןָא ךיז טּבײה טײקמירָא איד תעשּב םירָאװ ;טײקמירַא רענעפלָאהעג

 ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ךז טימ בור סָאד אד טג:ערּב ,טרָא ןײא ןיא ץעגרע

 ליִסיִּבַא טגײּברעפ ןפמ ,רעגיצרעהטרַאה ליסינַא ןערעװ ןעשנעמ איד זזורש

 ןעּפַאחוצסױרַא ץלַא טכוז ןעמ ,ןרעדנַא םעד לובג גיסמ זיא רענייא ,רשוי טעד

 ןיבעלח ןױש ןיא סע ,ןעמ טגָאז ,ויא סָאװ :ןעסיב ןייז ךיּבעג םענעי אײב

 סָאװ ןןעססע ךיוא ןעליו הימ ,ןעשנעמ ףךיוא ןינעז רימ ,גונעג םהיא רַאפ

 רעּביא ךיז טסײר ןעמ גוא ףךיז טגירק ןעמ ,ךז טגָאלש ןעמ !ןיפרעד דרעװ

 ,ןערעװ .טקישעגוצ טינ רָאג ללָאז סע !טײקמירָא סעװָאטַאק ַא סעּפע--!ןייּב ַא

 ,המדמה חוּכ ןיימ ףיוא ןעגנַאגעגרעּביא רימ זיא סעללַא סָאד --!םלוע לש ונוּבר

 איד ןדנירג ֹוצ והאצכה איד ןּבעגעגנײרַא רימ טָאה אוה ףורּב טטָאג ןיִּב

 ןעפלעה ֹוצ (1 :רעטלעּפַאד ַא יא קעװצ רהיא סָאװ ,,לדילא ליּכשמ' הרבח

 ןענעק ךיז אייז ןעללָאז םעד ךרוד זַא ,טרַא ןייא יװַא ףיוא ענעמוקעגנַא עדובכּב

 ַא טָא יּבַא ןעבעג טינ רעּבָא ,הסנרּפ רעגײטש ליקיטש ַא ףיוא ןעּפַאהֿפױרַא

 א וצ(2 ;(סעצדַאיעגוט) סרעײנגגידײל םילבקמ רָאג ןערהעמרַאֿפ וצ ,הבדג

 עטכער ,עכילגעמ עללַא ןדנעװנײא גוא ןעשנעמ עכילטנעדיֵא ןעציטשרעט

 ןעטיהרעפ אייז גוא ,ןערעװ טעדװירקעג טיג הלילח ןעללָאז אז זצ ,לעטטימ |

 ,..?הגקּת עסוג ןעועװעג ןקתמ ןעמ טָאה קעװצ םעד וצ ,ןײּב:סעדלַא רַאֿפ

 שקלעס רעד .ןעממַאװצ ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא ךיז טמיק טעטימָאק סָאד

 ןרעדָאפ סע ןעשנעמ עכלעװ ליטעצ ַא רָאפ טגעל ןץיװָאמַארּבַא י"ש| רעטעד

 ללכב ,תבוט ַא ױזַא טָאלג גוא טְרָאװ טוג ַא טימ ןה ,ךלעג טימ ןה ,ףליה

 ,סיפ איד ףוא טלעטשעג ןעשנעמ ךס ַא רהעז רהָאי סעגיטניה ןעמ טָאה

 אייז טָאה ןעמ סָאװ ,םימֹותי טימ תונמלַא לעיפ ןעדגַאהרָאפ ןינעז אייז רעטנוא

 ַא איד ,ןירעמערק א איד ,ןערעקעּב ַא ןיא איד ןדנעה איד ןיא הסנרפ א ןעגעגעג

 ףעד ןפָארטעג ,טטָאג ןעקנַאד ,וליּפַא ןיוש ךיז טָאה סע .המודכו ןירעגערטכלימ

 ףענַײא טימ ןוט וצ ָאד רימ ןּבָאה סגטשרע לײװ ,תוכירַאּב עטַאטיצ יד ָאד גנערב ךוא }

 וצ רָאלק קיטכיװ ןיא טגטײװצ ןוא שידײ ףױא סעלעדנעמ ןטעברַא עשירַארעטיל עטשרע יד ךופ

 | .ןקריװ ןוא ןּבעל ןײז ןופ םיטרּפ עלַא ךעלגעמ טײװ יו ןכַאמ
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 טכערעגפיוא זיא ,טציטשעג דוסּב םהיא טָאה הרבח איד סָאװ ,רענייא זַא ,ללַאפ

 שרעטנוא רהיא קירוצ הרבח רעד טקישעגּבָא קנַאד טימ טָאה נוא ןערָאװעג

 ײ,,,!גנוציטש

2 

 ךיוא זיא רע ,םימחר:לעּב ַא רָאנ טינ ןעועג רעּבָא זיא שטיוװָאמַארּבַא

 ןפלעהסיוא טימ רָאנ טנגונַאב טינ רעּבירעד ךיז רע טָאה ןליּכשמ ַא ןעועג

 =ָארּפ עצנַאג ַא טַאהעג טָאה רע ,דסח:תולימג ַא ןיא ךיז ןקיטיײנ סָאװ ,ןדיי

 ;ןדיי ייּב גנודליּב ןוא גנויצרעד יד ןרעסעּבסיוא ףיױַאד ןעמ ,ךיז רַאפ םַארג

 ןַא ןכַאמ ןעו ףראד ןעמ ;הכָאלמ ַא רעדניק עשידיי ןענרעל ןעמענ ףרַאד ןעמ

 ןגעװ רָאג טינ ךיז טלדנַאה סע ןוא ;ןלוש ןוא םישרדמ-יּתּב יד ןיא גנונעדרָא

 טקע ריא טימ רָאנ ,עטָאטשטּפױה עשידיי ידק וליפַא זיא יז ;װעששידרַאּב

 זיא ףױרעד ןדײ עלַא ףױא ,רעטיײװ ןקריו ףרַאד ןעמ .טלעװ יד טינ ךיז

 רָאנ ,רעװעג סָאד טָא טצונעג גנַאל ןױש טָאה שטיװָאמַארּבַא ,ןעּפ ַא ָאד

 רעד !םלוע םוצ טינ טפערט רע ,טינ טניד סע זַא ,טריּפשעג רע טָאה סעּפע

 םוצ טפַאשּביל יד/ ,שדוקיןושל ןייק טינ ךָאד ןעײטשרַאפ ןדיי לייט רעטסערג

 =עגנָא טָאה רע ןוא ,דוּבּכ ןטדערעגנייא םעד רימ ןיא ןעוועג רבוג טָאה ןקיצונ
 :רעדעצ וצ טקישעגוצ שטיװָאמַארּבַא טָאה 1864 טטּברַאה ןיא .שידיי ןּביירש ןּביוה

 :ָאמַארּבַא ."רשבמ לוקח ןיא סָאד ןקורד וצ טּפירקסונַאמ ַא סעדַא ןייק ןעמיוּב

 ןעמיוּברעדעצ טהצֲעעג ןּבָאה סָאװ ,יד ןופ רעגייא ךיוא ןעװעג בגַא זיא שטיוו

 .טַאלּב שידיי ַא ןדנירג ֹוצ

 לירעדנעס סייה ךיא ,ץישטַאיבצ ןיפ רענעריוּבעג ַא ךיא ןיּב ןײללַאז

 יד ןופ ךָאנ .טּפירקסונַאמ רעד ןּבוהעגנָא ךיז טָאה ֹוזַא ,"םירפס רכומ רעד

 ַא םענײא טקנעדעג שטיװָאמַארּבַא טָאה ,יקצינבַאר טלײצרעד ,ןרָאי עגנוי

 טָאה ;עילוּפַאק ןייק יז וצ ןעמוקפָארַא טגעלפ סָאװ ,לרעדנעס קיגמירפס-רכומ

 רָאטקַאדער םעד ןעמיּברעדעצ רָאנ ,ןקיבײארַאפ ֹוצ ָאד םיא ןסָאלשַאּב רע

 עג ךיז טָאה קרעװ סָאד .ןרָאװעג ןלעפעג טיג דלעה םענופ ןעמָאנ רעד זיא

 םָאפ רעד טױל סיוועג -- טפירשרעטנוא ןַא ןָא ירשבמ:לוקח ןיא ןקורד טפרַאד

 ןוא -- טעמתחעג ןייג ָאי ןגעלפ ןעלקיטרַא ערעדנַא לייוו ,רּבחמ ןופ גנורעד

 ךוורפ דלַאּב טעװ םלוע רעד זַא ,ןײז רעשמ טנעקעג ןעמ .טָאה רעּבירעד

 ןעװעג רעּצָא זיא (רדנסּכלַא) רע דנע ס ,ןּבירשעג טָאה סָאד רעו ,ןפערט

 זַא ,ךָאנ טרפּב ,םיא ףױא טנקסּפעג עלַא סיוװעג ןטלָאװ ,ןעמָאנ סמיוגרעדעצ

 רעד עכלעװ טימ ,ןעלקיטרַא יד ןשיװצ ןזיא תורוש עטשרע יד ןיא דלַאּב

 יבשבּפ לוק רעד טניז ,עדװַארּפ ָאיח :טנָאמרעד ןעוועג ,טלדנַאה םירפטײרכומ

 יןרעממונ עכילטע רימ טימ םהיא ןופ להָאמ ַא ךיא רהיפ ןעממוקעגסױרַא זיא

 הנשמ םיא ,רּבחמ םייּב ךיז קידנגערפ טינ טינּפַא ,םיוּברעדעצ טָאה רעגירעד

 44 ןמ ,1863 "רשבמ לוק, ןיא קורדסיוא ןַא טמיוּברעדעצ ?



 553 | םירפס רכומ לרעדנעס

 םינַאדװעסּפ רעד ןיוש זיא ױזַא ןוא ,םירפס רכומ עלעדנעמ ףױא ןעוועג םש

 ,טצעלוצ זיּב ןשטיװָאמַארּבַא ייּב ןּבילּברַאפ

 רעשידיי רעיײנ רעד ןופ עדייז רעד זַא ,ןלעטשרַאפ ךיז רימ ןענעק יצ

 ?םירפסײרכומ להע דנעס ַא סעּפע ןייז לָאז רוטַארעטיל

 רעד ןופ ?עלעשטנעמ ןײלקח סעלעדנעמ ןענעק רימ סָאװ ,עלַא רימ

 ףימ סָאװ ,גנולייצרעד רעד ןופ םמֹוּתשנ ןרעװ ,עגַאגסיױאײטועליּבוי רעטצעל

 ןיא ,ָאד טלַאה השעמ יד ,"רשבמאלוקא ןיא ןעמָאנ ןבלעז ןרעטנוא ןעניפעג

 רעד ןיא טלַאה יז ליפיו ,םעד ןופ לט רע ַא ןיױלּב ,ןעגנוצעזטרַאפ 12 יד

 יי ,גנוטעּברַאַאּב רעטייווצ

 ,טעּברַא עּבלַאה ַא :דניק ןגָארטרעדײטיג ַא יװ ,סיוא סָאד טעז גולפ ןיא

 ןכאז עגײז טָאה עלעדנעמ :תועט ַא זיא'ס רעּבָא .זיקסע רעטקידנערעד.טינ ַא

 טרעדנוח ךָאנ ןבעל ןעװעג לָאז רע ןעװ ןוא ,טקידנערַאפ טיג לָאמניײק ללכּב

 ףָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ טױּבעגרעּביא סנײז קרעװ ךעלטיא רע טלָאװ ,רָאי

 טנַאה ןײז ןופ טכַארּבעגסױװַא טינ ךיוא טָאה ,רע טגָאז ,ןײלַא טָאג .,לָאמ ַא

 וצ עּבַאגסױא ןופ טעמּכ רעּביא עלעדנעמ טכַאמ גנידצלַא .,ךַאז עקיטרַאפ ןייק

 פַאק יד ןופ גנולײטרעדנַאנופ יד ,ױּבצַאז םעד ,ןקורדסיא יד -- עּבַאגסױא

 ַא ,עקידרעּפכורפ א תמאּב ןיאס ןוא ,טעשזוס םצע סםעד וליפַא ,ךעלטיּפ

 סעלעדנעמ ןופ ןטנַאירַאװ ענעדיײשרַאפ יד ןכײלגרַאּפ וצ טעּברַא עקידחור-תחנ

 םענעי ןפעג ֹוצ טסואװעג רָאנ טיג טָאה רע זַא ,דלַאב ָאד ןעעזרעד רימ .קרעוו

 ןעװעג םײקמ זיא סע רעװ יװ רעגנערטש ןײלַא טָאה רע רָאנ ,תוצע עטוג

 - ןוירּב ןטריטיצ טּפָא םעד ןיא טגָאועגסױרַא לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ללּכ םעד

 | ;ןעמכילעפםולש וצ

 ןעליײפ ,ןעטײּברַא ףרַאדעּב ןעמ ,ןציוש ןעמ ףראדעּב קרעװ ַא רעּביאט

 | "!ןעלייפ ,ןעלייפ---ךייא גָאז ךיא סָאװ טקנעדעג ;טרָאװ טכעלטיא

 47 ,טסואוַאּב ןיא רימ ליפיוו ףיוא ,ןַארַאפ ןעגייז"עלעשטנעמ ןיילקא ןופ

 45 'םוג ןופ ,רשבמילוק ןיא קורד רעטשרע רעד ({ !ןקורדּפ א ענעדיישרַאפ

 יירשבמפלוקװ ןופ טסקעט םעד ןופ קודדּפָא ןַא (2 1805 ,6 'מונ ןיּב 4

 .םא עטירד ַא (3 ,יטַאלּב ןיא ןײג טקידנעעג טָאה'ס יװ ,םעדכָאנ סױרַא

 =נעמ עניילק סָאד (4 .500) 1868 רָאי ןבלעז ןיא ףךָאנ ענליװ ןיא ,עגָאל

 .ןינעּפמעטס, וצ ףיפנײרַא ,1383 ,{ קעהטָאילביבסקלָאפ עשידוי עז

 .עג רהעז זיא םלוע םעד איו ױװַא, :11 'מוג 1369 "רשבמ לוק, ןיא סנָאנַא םעד עז ?

 טינ ,ליכיב רעדנוזעּב ַא ןיא ןעּבָאה סע ןעללָאז איז טשניװעג ןעּבָאה עלעיפ גוא השעמ איד ןעללעפ

 ַא .ךילכיּב ערעדנוזעּב טקורדעגּפָא ליסיּב 8 רימ ןעּבָאה ,"רשבמ לוק, ןיא ךילקיטש ףױג טליײטוצ

 | ."סעקיּפָאק 30 טסָאק ליכיּב

 שיפַארגָאיּבָאטױא ןַײז ןיא ןײלַא ס"ממ טלעטשעגקעװַא טָאה רָאי םייּב ןכייצגערפ םעד ?

 ."תישילש ארודהמ, שוריפת רעבָא טביײרש רע ,128 יז ,"ןורכזה רפס, ןיא
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 ןצנַאגניא רָאג) ףיקת םהרבא קחצי ןופ גנובײרשַאּבסנּבעל ַא רעדָא עלעש

 ,םירפס רכומ עלעדנעמ זולדּתשהּב טקורדעג (טכַאמעגרעּביא יינ סָאד ףיױא

 םיבתֹּכ עיַא ,םהרבא קחציל ידיו ,עלעשטנעמ עניילק סָאד (5 ,1879 ,עגליוו

 :דנַאּב ןייא רעד זיולּב סױרַא ויא'ס) 1907 סעדַא ,עּבַאגסיױא:יליּבוי ,ס"ממ ןופ

 רעד ןופ עּבַאגסױא (6 .(רעמורק רעד עקשיפ ןוא עלעשטנעמ עניילק סָאד

 :נעמח גַאלרַאפ ,עלעשנעמ עניילק סָאד (7 ,קרָאײויג ןיא .ָאק גנישילּבָאּפ ורביה

 .1011 עּבַאגסױא:םועליּבי ,"עלעד

 עיּפָאק עטושּפ ַא זיא סָאװ ,2 רעמונ :ּפָארַא ןעײג סעכַאגסױא 7 יד ןופ

 רעשישטַאטרַאּפ ַא זיא סָאװ ,6 רעמונ ;טינ ןעק ךיא סָאװ ,3 רעמונ ;} ןופ

 ךיז ןלעװ רימ .5 וצ ןכילגעג ןצנַאגניא זיא 7 רעמונ ךיוא ,5 ןופ קורדרעגיא

 טימ ,רעדָא ,5 ןוא 4 ,1 ןט:ַאירַאװ ירד יד ףױא רָאנ ןלעטשּפָא רעּבירעד

 .1907 ,1879 ,1864 ןופ ןעגנוטעּברַאַאּב יד ףיוא ,רעטרעוו ערעדנַא

 ןצנַאג םענופ טעלעקס םעד יװ טינרעמ רימ ןנָאה רָאפסױרַא ןטשרע םייּב

 טכענ רעטעּפש טשרע .םענעסקַאהעגסױא טינ ַא ךױא ךָאנ סָאד ןוא ,קרעוװ

 טנַאירַאװ רעטשרע רעד ,ּבײל ןוא טוה ךיז ףיוא ןָא "עלעשטנעמ ןיילקח סָאד

 ףרַאד סָאװ ,ךַאזיץנעדנעט ַא ,ןדנַאטשמוא:טייצ יד ןופ גנורעדליש ַא רָאנ זיא

 ָאד ןיא רעּבירעד .סַארגָארּפ עכעלטפַאשלעזעג סרעביירש םעד ןעגנערּבסױרַא/

 .נעמ .ןכַאז "עקיטייוא ןָא ,ןצנוק ןָא ,קיגילדָארג טלייצרעדסױוא עטכישעג יד

 םײירשַאּב יד בגַא ָאד ָאטינ) קספולג ןיא ןרָאפ וצ טמוק םירפט רכומ עלעד

 יא טזָאל עלעדנעמ יװ ,ענעצס יד ָאטינ ,גָאט ןקיטסּברַאה םענייש םענופ גנוּב

 ןוא (סקניל ףױא רעדָא סטכער ףיוא ךיז ןעװערעקרַאפ וצ לדרעפ םעד רעּב

 ןעמ ,טױט סמהרבַא:קחצי ּבילוצ רעדורעג ןסיורג םעד קרַאמ ןפיוא טפערט

 רעד ,םידיגנ ןוא םינייד יד ןטרָאד טניפעג רע ןוא ,בר םוצ ןפור םיא טקיש

 סָאד רע טנעײל ױזַא ןוא---יודיוו סמהרבַאיקחצי םלוע ןרָאפ ןענעיל טמענ בר

 ןױש ןײג וצ עלעדנעמ טמוק טסקעט ןקיטנײה רעז:א ןיא ,ףוס ןויּב ּפָא

 עטנעיילעג ןיוש יד םיא טיג בר רעד ,יודיװ טפלעה עטשרע יד ןענעייל ןכָאנ

 ןטשרע םעד ןיא ;ףוס טעד ןרעהסיוא ןגרָאמ ןעמוק םיא טעּב ןוא ףעלטעלב

 =צ ןענעײל ןיא סייררעּביא רעד ךױא ָאטינ ,ָאטינ האצמה יד טָא זיא חסונ

 ריא ןוא ןיציּבר רעד טימ סעומש רעד ָאטינ ,רעריפ:רעסַאװ םעד ןעינעּב םיל

 =עגוצ ויא השרד עשיטסינימעפ יד ,עגַארפ-ןעױרפ רעד ןגעװ עדַאריט עצנַאג

 :ָאמ רעקינײװ ףָאטש םעד טכַאמ סָאװ ,גנולײטנייא עײנ יד ;1879 ןעמוק

 ,1907 ןיא טשרע ,ןָאטָאג

 ףימ .טערָא קרַאטש חסונ ןטשרע םעניא ךיוא ןיא אפוג טלַאהניא רעד

 אב עקידרעטעּפש יד ןיא ןענייז סָאװ ,ןדָאזיּפע ףיוא ןלעטשּפָא טינ ךיז ןלעװ

 ;לָאמ ןטשרע םוצ רעדייא ,רעקידרעדָאי ,רעקיטפַאז טלייצרעד ןעגנוטעּברַא

 .עצנַאג ןטייז ןלוטרַאפ טזומעג רימ ןטלָאװ ,ןירעד ןזָאלנײרַא ךיז ןלָאז רימ ןעוו
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 טקיציא עכלעוו ,ןעגנוקיטפעשַאּב יד יװ ,ךַאזירקיע ןימ ַאזַא ןעמענ רימָאל רָאנ

 =טוג יב לגגי=קיש ַא ןרָאװעג ןיא רע רעדײײא טַאהעגרעּביא טָאה םהרבַא

 : ןענַאמ

 1870 עּבַאגסױא רעד ןיא 1964 *רשבמ לוק  ןיא

 לגגיי:הרות:דומלע----- --שייילגביל:הרותפדומלת

 תרשמ-טיילק

 לירעקעּב-הצמ א ןיא רעסיג

 וכלה

 | | רעדיינש : רעדיינש

 | רעטסוש

 ןזח ַא 2 ררושמ ןֹוח א ילַּב ררושמ

 ןענַאמטוג יב לננייקיש ןעגַאמטוג ױ לגבייפקיש

 =רַאפ יד ,סע טסײה ,ןעמוקעגוצ ןענייז חסונ ןטײװצ םעד ןיא טשרע

 1870 עּבַאגסױא רעד ןיא ןיא ענעגײא סָאד ;קרעװ םענופ ךעלקיטש עטסקיּב

 רָאנ .ןבעל:עילימַאּפ ןשילידיא סנַאמטוג ןופ גנובײרשַאּב יד סײג ַא ןעוועג

 ןופ טסקעט םעד ןענעײל םייּב ןגױא יד ןיא ךױ טפרַאװ סָאװ ,רקיע רעד

 ;קיציא יןַאמָארװ רעצנַאג רעד סָאװ ,ןירעד טײטשַאּב ,"רשבמ:לוקח

 ,ןעדלָאג ןופ ןטלַאטשעג יד ןיטול הל ןלעפ סע .ָאטינ ָאד ןיא סמהרבַא

 ;ךיז ןענכדש םענופ עטכישעג יד ,ןעלכימ ןופ ,ןעלעדנייש ןופ ,רעטומ ריא ןופ

 "המשב ידע ןיא םהרבַאײקיציא :טושּפ ןיא טֹושּפ ,טג ןופ ןוא הנוּתח רעד ןופ

 עכעלטע עגייש ןעמַאזװצ ןפוא  ַאזַא ףיוא ךיז טגיילק ןוא ןרעגרַאװ רסיא יג

 םיצילּפ ךיז ףרַאד ,לזממילש ַא ךָאד ףךיא ןיּב ןעטימ ןיא רָאנ..ש ,רעטנזיוט

 ללָאז ,המשנ איד ןעזעװעג םהיא ַאּב ןיא רסיא סָאװ ,ריבג רעד זַא ,ןטפערט

 ,ױזַא דלַאּביװ ."ףיקּת סיֹוא ,חמשנג טיוא ןערָאװעג רסיא זיא אונ ,ןעּברַאטשּבָא

 םעד ידּכ ,קספולג ןײק קעװַא ןיא ןוא ןרסיא ןזָאלרַאֿפ םהרבַאיקיציא טָאה

 ןיא ףיִקּת ןרָאװעג רע זיא ױױזַא .עדנערַא רעד ףיוא ןעמענוצ ריבג ןקיטרַאד

 זַא ,ךיז טײטשרַאפ .ױדיװ ןייז ןָא דלַאּב עקַאט ךיז טּבײה ָאד ןוא---קסּפולג

 =כעלקירדנייא ןייז ןופ לײט ןסױרג ַא קרעװ סָאד טרילרַאפ ןזיולּב יד בילוצ

 ."עלעשטנעמ ןיילקח ןקיטנייה םוצ ןכיילגוצ סע ןעמענ ריפ תעשּב ,טייק

 רעד ןיא רָאג ײז ןעניפעג רימ סָאװ ,ָאד ןענײז רעטרע ייװצ ראג

 ײז טָאה עלעדנעמ סָאװ ,לַאפוצ ןײק טיג יא סע ןוא ,עּבַאגסיוא רעטשרע

 יי ,טקעמענסיוא רעטעּפש

 99 טטכישצנג:רוטַארעטײיל טשידי
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 יא רימ ןענעיײל יֹוזַא--קסּפולג ןיק ץישטַאובצ ןופ געװ םעד ףיױא

 סָאװ ,ןעדוי ןעטוג םעד וצ ןעטערטעגּפָא ךיא בָאהט--.26 3 ,1868 "רשבמ לוקח

 .צדנערַא רעד ףיוא ריבג ַא ןעמענ לליוו עמ ןַא םירָאװ ,טהיא וצ רעהעג קספילג

 .עיצנַאטסניא עטשרע איד ןיא רע .ןיּבו םעד טימ ןהעז רהירפ ךיז ןעמ ןומ

 6עג ךיא ּבָאה ןיּבר םעד ,ורודּב רסיא ּבר ןעזעװעג גחונ ךיוא ךיז טָאה ױזַא

 בוא ,ןייז ןח אשונ לָאז ךיא ,טשטנעּבעג ךימ טָאה רע ,ןוידּפ םענעש ַא ןעּבעג

 עג 1879 קורד םעד ןיא ,ײקטּפילג ןייק ןערהָאפעגנײרַא ךיא ןיִּב הכרּב ןייז טימ

 :םייּבר עשידיסח יד ןגעק טעלפמַאּפ לקיטש סָאד טָא טינ ןיוש רימ ןעניפ

 ,ןענרָאהנײא דוד ןופ ןוא .ןרָאװעג טליטשעג ןיא יז ףױא ךָאק סעלעדנעמ

 זַא ,ריואװעג רימ ןרעװ ,רַאטערקעס סעלעדנעמ ןעװעג טייצ ןייא זיא סָאװ

 ענייז ןטעּברַארעּביא םײּב עלעדנעמ טגעלפ רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ ךָאנ

 וצ ןענעגעגַאּב טסקעט ןקידרעירפ ןיא טגעלפ רע ןעוו ,לָאמ סעדעיז קרעוװ

 גנירג א טימ ,.,,הרוּתידמול ןוא תובישי ,םינּבר יד ןעגעק רעטרע עפרַאש

 :סױא ,ןדער ֹוצ טרָאװ ַא ןָא ,ליטש ןוא רעדעפײלּב ןטױר ַא ןעמענ ץרַאה

 ןֶא םיא ײּב טציא גנומיטש ַא .ליטס םעד ןרעדנע רעדָא עזַארּפ יד ןקעמ

 ללכּב ןוא םידיסח יד ֹוצ גנויצַאּב עיינ יד ךיז טָאה ןעעז רימ יװ .":ערעדנַא

 בוא ,ןרָאי רעק570 יד ןופ ןוס םוצ ךָאנ ןעלעדנעמ ייּב ןּבױהעגנָא עמורפ וצ

 ַא ףױא ןגעמרַאפ ץנַאג ןיז ּפָא םהרבַאיקיציא טגָאז חסונ ןטשרע םעד ןיא

 ןופ האוצ רעד ןיא וצ ןוש ןעמוק ,לוש=רעקרעװטנַאה ַא ןוא הרות:דומלּת

 רעד ןיא ןערהיפוצניא ןעװעג ארבס ַא טלָאװ סע םיואק ,ךיוא םירדח 09

 ךוא םידמלמ עטוג תמא טימ ,רעדניק ךס ַא רַאפ רדח ןימ ַאזַא סעּפע טדָאטש

 ןואָי םידומל עשידוי איײרטעג ןערעװ טנערעלעג לָאז טרָאד סָאװ ,רערהעל

 אחינ רהעז ,רהעז רימ טלָאװ רדח טדָאטש ןימ ַאזַא ףיוא ,.,ןכַאז עכילטלעוו

 העייפ סליּכשמ םעד ."עמוס עסיוועג ַא ןעּבעג רהָאי עלַא טלָאז רהיא ןעוועג

 ףדח םעד ןטָארסיוא סינ ןיוש ליװ רע ,טליקעגּפָא לסיב ַא ָאד ןיוש ןיא

 .י.ןעיוּברעּביא םיא רָאג

 =עּפש יד ןגעקטנַא עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןופ ףדוע רעטײװצ רעד

 שט טרָאפ ןיא רע רָאנ ,קיטכיװ לעיפיצנירּפ יױזַא טינ ןױש זיא עקידרעט

 ןעגנומיטשַאּב ייווצ יד וצ רימ ןעניפעג ,6 רעמונ ,1865 "רשבמ לוקח ןיא .עװַאק

 ,סנעטירדח :טקנוּפ ַא ךָאנ (לוש:רעקרעװטנַאה ןוא הרוּת דומלּת) האווצ רעד ןופ

 ןעמ לָאז ,ץספולג ןײק ןעמוק טעװ םינזח עקידנערהָאפמירַא יד ןופ רענייא זַא

 ..רעטייוו ןערהָאפ דלַאּב עקַאט ךיז לָאז רע גוא ,תואצוה רַאפ ןערהעקמוא םהיא

 רעד רעּביא ןעּפעלש םירַא ךיז לָאז רע ,טנַאידעמָאק ןײק טינ זיא ןוח ַא

 6 טסיּב אלא ;לוש ןייד ּבָא טיה ןוא םייה רעד ןיא ץיז ןזח ַא אוד טסיב ,טלעוו

 יד ."ערעטַאעט יד ןיא ןעגניז םירֵא ריז עשז רהָאּפ ,טנַאקיופ ַא אוד

 ֹכ טריגַאדער ,ךוּבלעמַאז .םואעליּבוי ןעגירהעי;:/8 ןַײז וצ *םירפס ףכומ עלעדנעמ, (}

 .82 יז ,1910 עשרַאװ ,"דגיײרפ רעד, עּבַאגסױא .דלעפנעזָאר .ש
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 ,ןכַאמנָא ןגעלפ ייז סָאװ ןתקולחמ ןוא ןעלמוט יד טימ ,םינזח עקידנרעדנַאװ

 ,העשטידרַאּב ןיא עגַארפ עטגָאטײהעגנָא ןא טלָאכעי ןעװעג קיטנעק ןענייז

 ןטשרע ןפױא ןענַאטשעג טסגידטטָאג ןינע רעד ןיא םיליּכשמ יד יײּב ןוא

 +טעּבעג ענעגייא ןפַאשעג עטרעלקעגפיוא יד ךיז ןּבָאה טעטש ךס ַא ןיא .ןַאלּפ

 ןעוו ,טייצ רעמלעז רעד ןיא ךרע ןַא זיא װעשטידרַאּב ןיא ךיוא ןוא ,!רעזייה

 ןרָאװעג טעדנירגעג ,"רשבמ לוקח ןיא ןעגנַאגעג זיא "עלעשטנעמ עניילק סָאדװ

 םקעיםולש ןעוועג זיא ךַאז רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא .לושרָאק ַא

 םענײז סערעטניא םעד טָא זַא ,לכש ןפיױא ךיז טגײל'ס ןוא ,שטיװָאמַארּבַא

 .,קרעװ ןשידיי ןטשרע ןייז ןיא ןגָארטעגרעּבירַא רע טָאה לוש רעײנ רעד רַאּפ

 עגיילק סָאדװ ןטעּברַאַאּב וצ ןעמונעג םורַא ןעצ רָאי ַא ןיא ךיז טָאה רע ןעוו

 ,טריסערעטניא טיג םינוה ןינע רעד ןיוש םיא טָאה ,סײנַארעּביא ײעלעשטנעמ

 .טקעמעגסױא לקיטש עצנַאג סָאד טָאה רע ןוא

 טָאה עלעדנעמ סָאװ ,ןענעכיײצרַאפ ןעמ ףרַאד טנעמיועּפסקע ןייא ךָאנ

 סע ױזַא יװ ,ךיז טנַאמרעד ,1879 ןופ עבַאגסױא רעד ןיא ןכַאמ טוװרּפעג

 =40 רעד טימ סעומש סקלעדנעמ טסקעט ןקיטציא רעזודנוא ןיא ןָא ךיז טּבייה

 .ײל בר רעד אוו ,רעמיצ םעד ןיא ּפָאק םעד ןירַא טקעטש ןיציּבר יד ,ןיצ
 ןטלַאהרעד וצ טינ ןיוש ןיא סע זַא ,טגָאז ןוא ,יודיוו סמהרנַאײקיציא טנע |

 ,טיבצק ,הרותךיד ַא טימ ןדי :בר םעד ןרעדָאּפ סָאװ ,ןשטגעמ ליפ יד ןופ

 - ,ײז ֹוצ ןײגסױרַא בר רעד לָאז ןךעלרעדניק ירד יד טימ הנוגע יד ,םיפרשנ

 ןיציבר יד ךז טדערעצ עלײװרעד ןוא ,ןענעײל סָאד רעּביא בר רעד טטייר

 יד ,שרעדנַא לסיּב ַא טָאד ןיא 1879 ןופ טּבאגסיוא רעד ןיא .ןעלעדנעמ טימ
 = שצרַאװש א ,עגייש ךליב ַא ענעדוי ַא סיטעפ לּביטש ןיא ןיירַא טריפ ןיציגר

 עלעטימ איד ןיא ךָאנ ,ןעשרַאק איד איװ ןעגױא רָאּפ ַא טימ ,עקידווענעח

 ןגעוװ ןעק יז רעבָא ,ןינע ןקיטכיװ ַא בר םוצ טָאה יז ןַא ,סגָאז יז ."ןערהָאי

 ןַא ןיא ריא טימ קעװַא טייג בר רעד ןוא ,ןגױא ריפ רעטנוא רָאנ ןדער םעד

 | . ןיירַא רדח רעדנַא

 ,לָאמ ַא ךָאנ 1870 ןופ חסוג םעד ןיא ךיז טוײװַאב ענעדי יד טָא

 'שימ ןײרַא טייג יז ,האווצ יד ןענעייל טקידנעעג טשרָאקָא טָאה בר רעד תעשּב

 ריא ןּבעגעגּפָא טָאה טָאטש .קילגמוא ריא טליײצרעד ןוא ןגיוא יד ןיא ןרערט

 םוש ןייק טיא ןופ יז טָאה טייצ עגנַאל ַא ןוא ,רענלעז ַא רַאפ דניק קיצנייא

 ףענייא ןַא ,דייר וצ ןעמוקעג דָארג ןיא ירֿפרעדניא טנייה ,טַאהעג טינ ןוירּב

 טשרע יאס ואװ ,טרָא םעגעי ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רעגלעז רעשידיי ַא

 ןוא ,רענלעז םוצ טגערפרעד ךיז טָאה יז ,(םירק) המחלמ עסיורג יד ןעוועג

 טיב רעײז רָאנ ,סײג ריא רַאֿפ עקַאט טָאה רע זַא ,ןזָאלעגטױא ךיז טָאה סע

 ,רע .המחלמ ףױא ןרָאװעג טדנואװרַאֿפ רעװש זיא ןֹוז רעד .עכעלײרּפ ןייק

 עטױט יד ןשיװצ ןטפַאמשרַאפ ַא ןעגופעג םיא טָאה ,רענלעז רענעזעוועג רעד

 .296 יז ןבוא עז ?
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 ןבעגעג םיא טָאה ןעמ ןעװ .רעסַאװ לסיּב ַא קידנטעּב דלעפטכַאלש ןפיוא

 ײג!ָאװטסעשטעטָא יא ַאירַאצ ַאז !לארשי עמשח : ןעירשעגסיוא רע טָאה ,ןעקנירט

 רעד טָאה ךָאנרעד .טרעפטנעעגּפָא ןטַאדלַאס עקימורַא עלַא ןּבָאה ,זַארוהח

 רעװַארּב ,רענײפ ַא זיא רע .ןגוא יד טכַאמעגוצ יינסָאדנופ רעטדנואורַאּפ

 תמהלמ תעשּב זיא רע יװ ,טסואװַאּב זיא עװטסלַאשטַאנ ןייז ,ןַאמרעגנוי

 אייװצא .ּבײל ַא יװ ןגָאלשעג ךיז ןוא רעייפ ןיא ןעגנַאגעג טצרַאהַאּב קרַאטש

 ?רעד ןטלַאהרעד ןוא לעדנעפ רעזנוא אנוש םייּב ןעגָאלשעגּפָא רע טָאה טָאמ

 .ףַאוַאל ןיא טכַארּבעג ןַאמנגנוי םעד טָאה ןעמ ,"קלָאפ ןייז ןֹופ דובּכ םעד טימ

 ,חילש רעד טינ סייוװ ,םיא ןופ ןרָאװעג רעטייוװ זיא סע סָאװ ןוא ,טער

 ןעמ טָאה עליײװרעד .סָאד קידנלייצרעד ,טנייװעצ ךיז טָאה ענעדי יד

 .קיציא ןעגנַאנעגײּברַאפ זיא סע ,"תוממ ליצּת הקדצח ןסיורד ןופ טרעהרעד

 ןּבעל טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה בר רעד ,סױרַא ןענייז עלַא ,היוול סמהרבַא

 יז ,תמ ןופ ןעמָאנ ןיא עגעדי עקידוװענחצרַאװש יד ןטעבעג ןוא תהטִמ רעד

 ,הטמ רעד וצ ּפָאק םעד טיט ןלַאפעגוצ ןיא ענעדיי יד .ןייז לחומ םיא לָאז

 טימ ענעדוי עגיזָאד איד ,עלַא זנוא וצ ןעפורעגנָא ךיז בר רעד טָאה !יתוּברז

 -- בײװ עגידרעהירפ סמהרבאיקחצי זיא סָאד ,ךיּבעג הטימעג רעטיב ַאזַא

 | . יי.!עדלָאג

 יַּפע ןקזָאד םעד עלעדנעמ ןיוש טָאה גנוטעּברַאַאּב רעטירד רעד ןיא

 יד םיא יג טלעפעג ןיוש טָאה סע לייװ ,רַאפרעד רשפא ,ןפרָאװעגסױרַא דָאז

 ּבילוצ רשפא ןוא .?דנַאלרעטָאפ ןוא רעסייק ןרַאפח גנומיטש עשיטָאירטַאפַארוה

 ַא ואװ ,"עלעשטועמ םענײלקא ןופ טעשזוס םעד ןיא :םימעט עשירעלטטניק

 ַאס ךוא יװַא ןיא ,רומג קידצ ַא ןיא לגלוגמ גנילצולּפ טרעוװ עשורמ:עשר

 ,לטיּפַאק סָאד טָא טקעמעגסיוא קירוצ עלעדנעמ טָאה ;טייקכעלביילגמוא ןיוש ןַאר

 .טעּפעשטעגוצ דלַאװעגרעּביא יװ רָאג ןעזעגסיוא ןיוש טָאה סָאװ
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 *צֲאְו םעד ןיא ןוא ךַארּפש רעד ןיא ןדיישרעטנוא יד ךיוא ןענייז סיורג

 =עדנעמ .עקידרעטעּפש יד וצ עּבַאגסױא עטשרע יד וצ ןכיילג רימ ןעוו ,יוּב

 רע סָאװ ,םעד ןיא טּפױהרעּביא ןענַאטשַאּב ןיא רעטרעװ יד ?ןלייפ סעל

 רעטשרע רעד עכלעװ טימ ,ןעמזיווַאלס יד תונמחר ןָא טקעמעג טָאה

 ןעװעג "רשגמ לּוקח ןיא זיא סָאװ ,םהרמַא:קיציא .לופ ןעוועג ךָאנ ןיא טסקעט

 םידיגנ יד ;"העסײרַאּבח ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךָאנרעד ךיז טָאה ,"לעטיּבַארגװ ַא

 "ןעקנַאדעג עכיוהז רָאנ ,"ןעקנַאדעג ענשזַאװח ןייק טיג רעטעּפש ןיוש ןּבָאה

 ןוא ריט רעד רעטניה טײטש למהרבַא-קיציא יװ ,ענעצס יד טקנעדעג ריא

 קורדניא רעד יװ טָא .ןענַאוּבָאקַאי טימ סעומש ַא סנַאמטוג רעטנוא טרעה

 ;ןבירשַאב טרעװ

 ."דגַאלרעטָאפ ןרַאפ ןוא רעטייק ןרַאפ, }
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 רָאווָאגזַא ר ןצנַאג םעד בָאה ךיא

 טסײה סָאד ,ןענַאטשרעּפ ליסיּבַא

 ירעפ טינ ךיא ּבָאה לי סי 8 ס םעד

 ּבָאה רעטרעװ איד ישטמח ,ןענַאטש

 .ןענַאטשרעּפ עללַא טעמּכ ךיא

209 , 

 סעימש ןעגיזָאז םעד ּבָאה יא

 סָאד ,ןעגַאטשרַאפ ןעצנַאג ןיא טעמּכ

 סםעד ,קנאדעג םעד טשינ טסײה

 טשינ ןעוועג זיא סָאד ,ןופרעד ט שּפ

 ?רַאפ רַאנ ַּבֲאה ךיא ,חומ ןיימ רַאפ

 ,רעטרעוו ןעגַאטש

 ַא רע טײּב ןײװנטײצ .רעּביא עלעדנעמ טכַאמ טינש םעד טױל טָא

 גונעג טינ ןעװעג זיא רעירפ זַא ,םיא ךיז טכוד'ס לייוו ,קורדסיוא ןַא ,טרָאװ

 ײפ טַאהעג טינ ךָאנ רע טָאה שידײ ןּבײרש ןּבײהנָא םייּב קיטנעק ;לדייא

 יעּפָא טָאה רע ;ךַארּפש רעשירַארעטיל רעטרענײפרַאפ ַא ןופ ףירגַאּב םעד ךיז

 ריּפקמ קרַאטש ױזַא טינ רע טָאה ,ףַארּפשיטקלַאפ רעד טימ יװ טינרעמ טריר

 ןייפװ :עּבַאנסױא רעטשרע רעד ןיא טײטש סע ואװ רעגײטש ַא .ןעועג

 ן"ל עדייוו סלעדרעפ ןיימ/ ףױא טכיררַאפ ךָאגרעד זיא "ץנַארוש סלעדרעפ

 זֲא ןיפ ןהזעה) הזָאה א ךָאד ןיא'סא טבײרש החסוג רעטשרע רעד ואװ

 ןיא זיא ,"לערוחב ַא ,רעפעלש ַא יֹוזַא ןיפ ,סָאסָאקַאלַאמ ַא ױזַא ןיפ ,רעשיּפ ַא

 יא ןיק טיג ךױא ,ץַאז רעטײװצ ַא טלעטשעגנײרַא 1879 ןופ טסקעט םעד

 :ַאּב טרָאפ זיא קורדסיוא רעטסקידמשוגמ רעד רָאג ,רעכעלטרעצ סקירעּב

 | ,טקיטייז

 רעטייוו עלעדנעמ טָאה רעטירד רעד ֹוצ עּבַאגסױא רעטיײװצ רעד ןופ

 ןסיג 1907 ןופ חסונ םעד ןיא ,ןלייפ ןוא ןפיילש ןופ טעּברַא יד טָא טריפעג

 גױט רעצעמע /ןעכייטװ רָאנ ,"ערערט סעקירװ ןײק טיג ןיוש ךיז

 ביינןוא ןייגש ףױא רָאנ ,"תורּפּכ טָאס םיסח ףױא טינ ןיוש ןטרָאד

 .רעד ָאפ* ןיא רָאנ ,"עינד ע ר עּפח ןיא טיג ןוש טרַאװ ןעמ ;"גיצ

 גיטסַאהװ רָאנ ,"גידנעציילפ ע רט סיּבח טינ ןיוש זיא רעסַאװ סָאד ,"רעמיצ

 יַאֹּב רעטיײװע רעד ןיא ןיא סָאװ ,גנובײרשַאּברוטַאנ רעד ןיא ,"גידנעצײלּפ

 ןינעז טפול רעד ןיאק :רימ ןענעײל ,קרעװ ּבײהנַא םוצ ןעמוקעגוצ גנוטעּברַא

 ףעטוג ףױא ןמיס ַא ,עניטיוּפ םידעפ עסייו עגנַאל ןעגיולפעג םוטעמוא

 ,געט ענרַאפח ףוא ןּבירשעג טָאה הול רעד שטָאה ,עדָאגָאּפ רענייש

 עלעשטגעמ עניילק סָאד ןבעגסױרַא קידנעמענ ?עטָאלּב גוא סנעגער עטלַאק

 רעד ןיאש :ױזַא טלייצרעדרעביא סָאד 1907 ןיא עלעדנעמ טָאה ,סײנַארעּביא

 ַא ,בעוועגניּפש םידעפ עסײװ עגנַאל ןעגיױלפעג םוטעמוא ןעגעז טפול

 .לָאוו ףױא ןּבירשעג טָאה חול רעד םגה ,רעט עוו ןײש ,טוג ףױא ןמיס

 | "סנעגער עטלַאק ןוא געט עּבירט עקידגעק

 עדיז רעד טָאה םוירוּפ ןייז טימ ןַא ,ןטכודּפָא ןױש ךיז ןעק ָאד

 "שטָאבז ,ןעגנַאגעגנָא טוג ץנַאג טלָאװ געט ענרַאמכח :סָאמ יד טּפַאכעגרעּבירַא

 ,ךַארּפש רעזדנוא ןיא טכער-רעגריּב ןעמוקַאּב ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ןיֹוש טָאה
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 ךָאד ןיא עטָאלּב ?ןעּבעג עטָאלּב רעד וצ טַאהעג עלעדנעמ טָאה סָאװ ןוא
 ,,,!שידיי סיוועג

4 

 ןא רָאג טַאהעג "עלעשטנעמ ענײלקװ עטשרע סָאד טָאה ןעעז רימ יװ
 ןָא ,רדסּכ ןבירשעג ןעוועג זיא עצנַאג סָאד :ףעלטיּפַאק ןיא גנולייטנייא יו ,טלעפעג טָאה טייקיניײלק עקיטכיװ ַאזַא וליפַא ,עקיטנייה סָאד יװ םינּפ רעדנַא
 סָאװ ,םעד בילוצ ןױלּב ןעמוקעגסױרַא ןענייז תוקספה ןוא ,ןעגנולײטּפָא
 לָאמַא ,ערעסערג לָאטַא ,םיכשמה ןיא ךַאז יד טקורדעג טָאה םיוּברעדעצ
 .ערענעלק

 ןיא םלֹוע רעד .רעקידלַאװג ַא ןעװװעג גלָאפרע רעד ןיא ןגעווטסעדנופ
 ףיז טָאה טקורדעג ןוא ,קַאמשעג ןטלקיװטנַא ןַא ןָא ,רעטסָארּפ ַא ןעוועג
 ךָאנ ,1808 ,6 רעמונ ןיא .טקעמשרעד טָאה ןעמ רָאנ ,םיִנָאנַא קועװ סָאד
 ווירב ַא "רשבמנ לוקח ןיא רימ ןעניפעג ,טקידנעעג ןעװעג זיא ךַאז יד רעדייא
 רעד ביאח :יֹזַא ךיז טנעײל סָאװ ,"!עיצקַאדער רעד ןאז ,וועינעשעק ןוּפ
 עטעדליּבעג ןיא עגילק לעיפ הדומ דניצַא ןיוש ןינעז ,ךילציג זיא 'ףשבמ לוק'
 ךילקריוו ןינעז 'רשבמ לוק' ןיא רָאפ ָאד ןעמיק סָאװ לעקיטױַא לייהט .ןעשנעמ
 .ןעטסעב םוצ עלעיפ ףיא ןעקריװ גוא ,ןעבירשעג קעווצ ןעטוג ַא רהעז וצ
 יעלעשנעמ עניילק סָאד' לעקיטרַא רעד טייצ ןעטצעל רעד ןיא סרעדנַאזעּב
 לעיפ עיצקַאדער רעד ןעשניװ רימ ,ןעבירשעג טוג ךילטנעדרָארעסױא זיא
 ןעומ טעװ רעדעי זַא ,טגייצרעגיא רימ ןינעז ןגַאד ,ןעטנעדנַאּפסערָאק עכלעזַא
 יזיא טַאלּב סָאד ךילציג איוו 1ןהעטשעג

 ןיא רעביירש רעד רעוו ,ןעססיוו וצ ךלודעגנוא טימ ןעטרַאװרע רימ
 ,,.?לעקיטרַא םעד ןיפ

 .רַאפ םיּברעדעצ טָאה "רשבמ לוקח ןופ ןרעמונ יד ןופ םעניײא ןיא
 ךלַאּב ןעמ ןיא "עלעשנעמ םעניילקש םענופ גנוצעוטרָאפ יד ןקורד וא טלעפ
 ;רימ ןענעײל ,1805 ,9 רעמונ ןיא ,הנעט ַא טימ םיא וצ ןעמוקעג

 םעד ,מ"וק םעניפ 5 רעמונ םעד ןעועלעג ןעּבָאה רימ זַא ,ךָאװ עגעי |
 ןיא ףיוא טָאה עלעשנעמ עניילק סָאד ןעכלעװ ,ףַארגעלעט רעד לעקיטרַא
 ןעגָאלק ךיז ןעשנעמ ךסַא טרעהעג רימ ןעּבָאה ,ץטַאלּפ ןייז ןעטערטעגּבָא ךָאװ
 איו גוא ?עלעשנעמ ענײלק סָאד ָאד טינ ןיא סָאװ רַאפ ,שטַאטס :ףױרַאד
 "?ןעממוקעגניהַא סָאד זיא

 רעלוּפָאּפ ןרָאװעג דלַאּב ןענייז קרעו םעד ןופ רעדליּב ןוא סענעצס יד |
 ןעגנַאלרעד ליװ גטנעדנַאּפסערָאק רעקידלטעטשניײלק ַא ןעװ .םלוע ןשיווצ
 ןינעקא רעדניק יד :ײז ףױא רע טּבײרש ,ךָאטש ןתמא םעד רענגעג ענייז

 ,ןייז הדומ }

 .17 רעמונ ,1805 םיוק *
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 ןייז ןופ 'עלעשנעמ עניילק סָאד' איו לעיפ ױזַא ןיִּבר היות דומלּת םעד ןיפ

 , שוישגל ךמל רמאיו ןיּבר

 ןּבָאה רימ יװ ,ןעמיוּברעדעצ ןגיואוװַאצ טָאה סערעטניא רעסיורג רעד

 ןעמ טָאה דלַאּב ;לכיּב רעדנוזַאב ַא ןיא עטכישעג יד ןקורדוצּפָא ,ןעזעג ןיוש

 ןיא רּבחמ ןרַאֿפ ,קורדרעּביא רעיינ ַא ַא ןעוועג קיטייג זיא'ס ןוא ,טּפַאכעצ סָאד

 זַא ,שוחּב טריּפשרעד טָאה רע .גנורעטנומפוא עסיורג ַא ןעוועג גלָאפרע רעד

 זיא סָאד .ךַאז עטייװצ ַא ןּבײרש ןעמונעג ןוא ,געוװ ןקיטכיר ןפיוא זיא רע

 ןיא טקורדעג טיג רעמ רעּבָא סע טָאה רע ."לרעגניפשטניװ סָאדװ ןעוועג

 סעּפע .טסואווַאּב טינ יא ,ןופרעד הּביס יד ןעוועג ויא סע סָאװ ."רשבמ לוקח

 ,1866 ?ץילמהז ןיא ;ןעמיוברעדעצ טימ םיא ןשיווצ טקילפנָאק ַא ןעוועג זיא

 =צּפָא טּביױלרעד ךיז טָאהא שטיװָאמַארבַא זַא ,םיוברעדעצ טביירש 26 רעמונ

 ןופ רוגיפ רעד ןיא טנעקרעד ךיז טָאה םיוברעדעצ תועמשמ ,"םהיא ןופ ןכַאל

 טריפ עלעדנעמ ןכלעװ ,"תוישעמ טקורד סָאװ רעד ןעּבעל ללָאז לעמעל ברש

 טרעװ ןעלמעל גר סעד ןגעוו ."לרעגניפשטנ"וװ םוצ המדקה רעד ןיא סיֹורַא

 ןעגױלפעג טיג ןעגױטשעג טינ סָאװ ןעגנוקרעמנַא טקָאט רעז זַא ,טלייצרעד

 ןעלקיטרַא עדמערפ וצ תורעה ןבײרש ,"קינטעלַא רימ ךַאמ םַארטש סָארג

 שטיװָאמַארּבַא רעּבָא זיא סָאװרַאפ ,טײקכַאװש ַא סמיוּברעדעצ ןעװעג עקַאט זיא

 :עלקרעד יד ןכוז רימ ןפרַאד רשפא !רָאטקַאדער ןייז ףיוא סעּכ ןיא ןעוועג

 רע ,הצע יד ןעלעדנעמ ןטרָאד טיג רענייא ןעוו ,חמדקה רעבלעזרעד ןיא גנו

 ַא רע טיג ,ןעלמעל בר וצ (טלרעגניפשטניוװ סָאד השעמ עײנ ןייז ןקיש לָאז

 טינ ןפוא םושּב ךיא לעװ אײרעתוטשַא יֹוזַא !הלילחק :טעּפמיא טימ יירשעג

 נָא סואימ רהעז ןערהָאיַא רַאפ טסרע רימ טָאה ןעּבעל לָאז לעמעל ּבר ,ןתוט

 ךיא רעדײא תורעה ןהָא ןייז השעמ ןיימ ללָאז ,ןיײרַא השעמ ַא ןיא טפייפעג

 עלעדנעמ זַא ,ןעגנירד ןופרעד רימ ןענעק יצ ,?סהיא וצ ןעדנעוו ךימ; ללָאז

 טקורדעגּפָא טָאה םיוּברעדעצ יֹוזַא יו ,רעגייטש םענופ ןדירפוצ טינ ןעוועג זיא

 ןופ הּביִס ערעדנַא זיא'ס עכלעװ ןעװעג זיא'ס רעדָא "עלעשנעמ עניילק סָאד

 שעצ טימ טכיײלגעגסיוא ךיז שטיװָאמַארּבַא טָאה לסיב ַא רעטעּפש ..;טקילפנַאק

 ,"ץילמהז ןיא ןעלקיטרַא ענייז קירוצ ןיוש רימ ןעניפעג 1807 ןיא ,ןעמיוגרעד

 ןפיוא קעװַא| יא רע .טרעקעגמוא טינ ןיוש ךיז רע טָאה ײרשבמ לוקח ןיא רָאג

 .יךעלכיב ערעדנוזַאּב ןופ געוו

 ןקורד טקידנעעג ךיז טָאה ירשכמ לוקח ןיא ןעוו ,רָאי ןקיבלעזמעד ןיא

 סָאװ שיֿפ רעד, :ןזיװַאפ "רשבמ לוק, ןיא ךײ טָאה ,47 ןוא 48 י'מוג ,186) ןיא 3

 .ב .א ףָאלַאטפול' םיניפ םירבהמ איד ןיפ, :ןבירשעגרעטגוא ,"איבנה הנוי ןעגנילשעגנייא טָאה

 + ט"כרת הימָאטישז ןיא סיֹוהַא יא סָאװ ,"ןָאלַאּבטפול, ןפרא ."|קָאטשניּב ,שטיװָאמַארּבַצ == }

 'מֹוג ,ג"וק םעד ןיא עדנעצער ַא טקורדעגּפָא טַאהעג ןמױּברעדעצ .ַא==} זרא טָאה ,(1369)

 : | ,רָאי ןבלעז םעד ןופ
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 ףסוי 'ר לש שדחד סופדּבז ,עשרַאװ ןיא ןיא ,סעלעדנעמ קרעוופרוכּב סָאד
 ,?לרעגניפשטניווא סָאד סױרַא ,"ןהָאזנעּבעל

 400 ןוֿפ קרעװ סיורג ַא רַאֿפ ?לרעגניפשטניווא סָאד טנייה ןענעק רימ
 :שטניװ סָאד ,דנעב ײװצ עּבַאגסױא-םועליּבי רעד ןיא טמענרַאפ סָאװ ,ןטייז
 ןעצ זיא סע ;טַאמרָאפ םענײלק ןופ ךעלטײז 42 טלַאה 1865 ןופ לרעגניפ
 ןענעכערּפָארַא ךָאנ ןעמ געמ ןופרעד .חסונ ןקיטנייה ןרַאפ רענעלק לָאמ
 רבהמ ןכרוד רעטעּפש ןזיא ןוא ןטײז 11 טמענרַאפ סָאװ ,הפדקה יד

 ךופ טַאלּב.רעש םעד ןופ עיצקודָארּפער ַא ָאד ּביג ךיא ,ןרָאװעג טקעמעגסיוא |
 / תואיצמהפרקי רעסױרג ַא רָאג ןרָאװעג זיא עכלעוו ,עּבַאגסױא רעטשרע רעד

 ,חסונ רעד תישאר ,ךס ַא רָאג ןרעה זדנוא טזָאל רעש סעגופ הרוש רעדעי
 רימ רעּבַא !ךעלטעלּב:רעש סקיד ריאמיקיזײא ןופ ליטס רעד ךָאד ויא סָאד
 הע ;ןָאטעגפױא טינ סעיינ ןיק ָאד טָאה ד"מַא ךוא זַא ,ןעזעג ןױש ןּבָאה
 טרסומ םעד ןופ עיצידארט עקירעיטרעדנוהליפ יד רעטייוו ןגיוצעג רָאנ טָאה
 טָאה יֹװַא ד"מַא יװ טקנופ ןוא .ךוּביסקלָאפ םעד ןופ ןוא ןרעודנוא רפס
 ,ךײר יד ןופ טלַאהביא רעד :טירטסױרַא ןייז יב טרעלקעג ךיוא עלעדנעמ
 שטָאכ ךימָאל וַא ,םלוע ןרַאפ ײנ ױזַא ,דמערפ ױזַא זיא ,ןגָאז יג ךיא סָאװ
 -ַא .דנַאטשרַאפ רעײז וצ ךעלגעמ טײװ יװ ןסַאּפצ ךיז םר ָאפ רעד ןיא
 .טפָא ץנַאג רעדײל םיא ןעמ טסעגרַאפ ןטייצ עקיטנייה סָאװ ,קנַאדעג רעפיט

 יד ןעמונעגּפָארַא רָאנ טינ עלעדנעמ טָאה טפירשרעטנוא ןייז טימ
 םעד טקעדעגּפָא ךיוא שיטקַאפ רָאנ ,"עלעשנעמ םעגײלקא ןופ טײקמינַאנַא
 ןעוװעג טגייוועגוצ ןענייז סָאװ ,םיליּכשמ יד ןופ גיוא ןטינעג ןרַאפ ,םינָאדװעסּפ
 ף=רעּביא יד ןענייז שיא זַא ,רָאלק ץנַאג ןייז טזומעג טָאה ,תוביתישָאר וצ

 | ,ןעמָאנ סעשטיװָאמַארּבָא בקעליםולׁשז ןופ תויתוא עטרעקעג

 סָעג טשרמולּכ טָאה קרעװ סָאד זַא ,האצמה יד ויא קידרעװקרעמ רָאג
 ךוא ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא דנַאלסור ןופ ןַאמטַאר שריה רענייא ןּבירש
 זיא סָאד ןַא ,ךיז טײטשרַאפ .טצעזעגרעּביא יװ טינרעמ סע זיא שידײ ףױא
 ,עלעטש רעה יװ ,רערעדנַא ןײק טינ זיא ןַאמטַאר שריה :עיצַאקיפיטסימ ַא
 ןשטייד ןטסואווַאּב םנופ ןעמָאנ רעד ןוא ,"לרעגניפשטניווש םענופ ךלעה רעד
 ןפיוא ןגייל רעסעּב ךיז לָאז לַאפנײא רעד ידּכ ,ןּבעגעגוצ רָאנ ןיא גַאלרַאפ
 | ,גלכש

 .וצנײרַא ,ןטלַאהַאּברַאפ וצ עבט סעלעדנעמ םעד ןיא טקעטש לסיג ַא
 ַא ןעװעג ךָאנ ןיא ָאד רָאנ ;שינעױעהוצנָא:ןסיוא:ךיא.ןיּב:סָאד.טיִג ;ַא ןקור
 ןופ ,דנַאלשטײד ןייק טלגָאװרַאפ ךָאד טרעװ עלעשרעה .ןיימ רעלעיצעּפס
 ןטשרע רעזדנוא ןיא ןוא ,ןדי רעקסנַאצּבַאק ןפלעה ּפָארַא רע טמּוק ןטרָאד
 לָאז רע זַא ,ךיז טסַאּפ 'ךיאח ןושלּב גנולייצרעד יד עקַאט רע טריפ חסוג
 =שטניווװ ןסיורג ןקיטניײה םעד ןיא ,רעמ ךָאנ ,שטייד ףיוא ןּבירשעג ןבָאה סָאד

 .1875 ענליװ ,"ישילשה ןימינּב תועסמ, ןופ עבַאגסױא רעטשרע רעד ןיא ךיוא ךעלנע ?



 ןְכיירְג ר ׁשְטְנעֶמ רֶכיֵלְסיִא ןעק םעֶד טיִמ טאוָו
 ןעק גר ,טְרעֶגְּב גר טְׁשְגיוו ץואה ןייז סאוָו ץֶלַא

 .טְלעוֶו רעֶד גּוא ףיז ןייז ךיֶלָצְמיִג םעֶד ךֶרּור

 עכארפש עשטייז רעד ןיא ןעבעירשעג טאה רפס םעד

 דגאלססור ןופ ןגאמחמאר שריה

 גיצפיל ןיא טקוררעג לאס ןעטשרע םוצ זש גוא

 1 804. זילהקארב איוב

 ׁשעֶדוי ןיִא ןְראָועֶג טְצעֶזעֶג רעֶּביִא רֶע זיִא טְנייַה

 ןופ לַלְנַת תַבֹטְל ועל ןְּבעֶגְג םיורַא נא ׁשְשייַ

 םיִרָפִס רָכֹומ יִלעֶדְנעֶמ

 ת א 8

 ץְלֶעַׁשְטְנעֶמ םעֶּגייֵלְמ עד ןוֿפ ובחמ דוד

 2 יי 41 יש

 סײרג רעכעלריטַאנ רעד ןיא טריצודָארּפער





 545 *לרעגניפשטניװ , עטְׁשרע סָאד

 .ָאריײאברעמ יד ןופ גנולצַאב יד טריזרעטקַארַאכ ףוכ םוצ טרעװ חלרעגניפ
 זדנוא ןײטשרַאפ זַא ,סױרַא ךיז טגָאז עלעדנעמ וא הדנוא וצ ןדײ עשיעפ
 ןטשרע םעד ןיא ,"קסנַאצּבַאק ןופ רעגיטריּבעג א רָאנ ןעק ןדיי עקידהרזמ
 רע :טייצ ?רעקידעשטַאילק:רַאפח ןייז ןיא ןעלעדנעמ ךָאנ רימ ןעעז טגַאירַאװ
 ןעמענּפָארַא רעקסנַאצּבַאק יד טסייה רע ןוא יה לּכׁש ה ןיא טסעפ ךָאנ טּביײלג
 ,דנַאלשטײד ןיא ןדיי יד ןופ רסומ ַא ךיז

1 

 יװַא טינ ךעלטנגייא ןיא לוגלג ןטשרע ןייז ןיז "לױעגנימשטניװש סָאד
 ןשיטסירטעלעּב ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ךאזיתילכת ַא יװ ,קרעװ שיטסירטעלעּב ַא
 טָאה סָאװ ,עלעשרעה לרוחּב ַא טגרעלעג ךז טָאה זיולק רעקסּפולג ןיא .שובל
 יו ,טקנעּבעג ץלַא ןּבָאה ןעלהשמ רבח ןיז טימ רע ,קסנַאצּבַאק ןופ טמַאטשעג
 :ףוס ,ןצנוק טימרעד ןזײװַאּב וצ ידּכ ,טרעגניפשטניוו סָאד ןעכ טּפַאטרעד יֹוזַא
 ךיא .רעגייטש רעדנַא ןַא ףיוא רָאנ ,סנייז טכיירגרעד טלעשרעה טָאה ףוסלּכ
 ןעלעשרעה טימ ןעגרעל ןעמונעג ךיז רע טָאה ,קַאװטיל ַא ןעוועג זיא קסּפולג
 ןיא ץַאװטיל רעד .המודּכו עיפַארגָאעג עצרוק ַא ,קיטעמטירַא ,ןּביירש קיטכיר
 ןוא םיא טימ ןרָאפעג ףלעשרעה זיא ,קיצּפיײל ןייק ןטפעשעג ףילוצ קעװַא
 ,לרעגניפשטניוו סָאד ןענופעג רע טָאה ןטרָאד .טעטיסרעוויגוא ןיא ןעמוקעגנָא
 .טלָאװ םיא ךרוד סָאװ ,לרעגניפשטניװ עשירעמיח עטסופ םָאֹד טשינ רעּבָאװ
 ,שרעדנַא סעּפע זיא לירעגניפ ןיימ ..ןעגָאה טנעקעג סיג םויק ןייק טלעוו איד
 ,גנידסלַא ןעכײרג רעד שטנעמ רעד ןעק המכח טינ ןהמכ ח איד יא טָאר
 טימ סָאװ לירעגניפשטגיװ עכילריטַאנ סָאד זיא המכה איד ,טשטגיוו רע סָאװ
 סענעפרעדַאּב עגייז עללַא ןעמוקַאב וצ קרַאטש שטנעמ רעד ךד טלהיפ םהיא
 ןעּביירשעג וצ ןעמונעג רָאפ רימ ךיא ּבָאה רפס םעד ןיא ..יעבטה ךרד יִּפ לע
 סָאװ ,ןעטּפַאשנעסיװ גוא תומכח עלא איד עכַארּפע רעגנירג ַא ןיא טסָארּפ
 .שטניוו ןכילרוטַאנ תמא םעד ֹוצ ןייז הכוז שטנעמ רעכילטיא ןע) אייז ךרוד
 ,"ןייז ךילקילג רהיא טעװ טגערהעל ,ןידוי עשז.טגערהעל ,לירעגניפ

 א רַאפ טקעפסָארּפ ןימ ַא יװ ןטכַארטַאּב ןעמ ףרַאד לכיּב עצנַאג סָאד
 ןיא ךיז טָאה סָאװ ,שטיװָאמַארּבַא ,ןטּפַאשגסיװרוטַאג ןגעוו (ךעלכיּב רעדָא) ךוב
 .קרַאטש ןוא +טּפַאשנסיװרוטַאנ ןיא ןָאטעגנײרַא ןּבעל ןוא בײל טימ טייצ רענעי
 'וצ ןסָאלשַאב טַאהעג טָאה ,"עבטה תֹודלוּתי ןשיערּבעה ןייז רעּביא טעגרַאעג
 .רעגנירג ַא ןיא טסָארּפװ ,ךעלטנייוועג--שידיי ןיא ךיוא ךיוא .ענעגייא סָאד ןגעג
 .ףיוש לּפעק ןרעטנוא ,ילרעגניפשטניווח םענעי וצ טרָאװכָאנ םעד ןיא ,יעכַארּפש

 סָאװ ,םעד ןגעװ טייקגדירפוצ טימ (ן2 ימונ ,1886) 'ץילמה , ןיא טדער תילגרמ השנמ *
  ררוא םהרבא :עיצַאזלאיצעפס ַא ןבױהעגנָא ךױא ןיוש ךיז טָאה ףוטארעטיל רעשלערּבעה רעד .ןיא
 / ,ױוטַאנ רעד ןּבעגעגרעּביא ןצנַאנגיא ךיז טָאה שטיװָאמַאּבַא ,קיטירק ןיא רָאג טצּברַא רענװָאק
 ,טפַאשנסיוװ

| 
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 ןיִב ךיאפ .רָאלק ץנַאג ןױש סָאד רע טגָאז (!טלעג ּביג ,דיי) ז!ישָאר יַאװַאד

 טסײה סָאד ,דלעג ןעקיש רימ טלָאז רהיא זַא ,ךילעדוי עּביל עניימ ןעטיוא

 ןעקקורד וצ ןיז דנַאטש ןיא םעד ךרוד ,ךיא לעװ ,ןטנַארעמונערּפ זנוא אייּב

 ןעשירעשטײד םעד ןיא ןעּבירשעג ןעהעטש סָאװ ,תומכח עגיטיינ עללַא איד

 ןעּבָאה האנה הנושמ ןופ רֶד טעװ רהיא זַא ,ךייא רעכיז רַאפ ךיא ,לעכיּב

 רעּביא ןידוי עללַא טעמּכ סָאד ןיוש ןעּבָאה דנַאלשטייד ןיא

 ייטש ַא ףיוא ןיוש ןעהע טש אייו :טגָאז ןעמ נוא ,טנעיילעג

 ךס ַא ןיוש ןעּבָאה אייז ףילרעגניפשטניוו ןָּבָאה וצ רעג

 "ךילעדוי ערעזנוא איוו טכיירגרעד רחהעמ

 ?ףעּביא סעשטיװָאמַארּבַא ךיז ןּבָאה רעטעּפש רָאי ײװצ עּפַאנק טימ

 ץילמה ןיא ײימע יינע טּפשמח לקיטרַא ןייז ןיא :ןטיבעגרעּביא ןצנַאגניא ןעגנוגיצ

 גנוקיטכערַאּבכײלג רעשיטילַאּפ ןגעוו ליופ ןלופ ןטימ ןיֹוש רע טדער 7

 :ַאילקװ רעד ןופ גנַאגןעעדיא ןצנַאג םעד ָאד ןיוש ןעניפעג רימ ,ןדיי רַאפ

 עטצעל יד ןופ רעגײא סע טסײה ןיא ?לרעגניפשטניװ?יָאטָארּפ סָאד ."עשט

 ןײז טײטשַאב ןירעד ;ןעגנומיטש עשיליפשמ סעלעדנעמ ןופ ןטנעמוקַאד

 | .עדרעוו

 השעמ אידע) אפוג לכיב סָאד רעדיײא ,רעקיטכיװ ךס ַא ךָאנ רעּבָא

 םעד טָא וצ ה מדק ה יד זדנוא רַאפ זיא ,(טגָאז רּבחמ רעד יװ ,"ןײלַא

 . הימ .תגהשעמ ַא רעּביא השעמ ַאז ,ןָא סע טפור עלעדנעמ יװ ,רעדָא ,לכיּב

 קרעו עקידרעטעּפש ענעדײשרַאפ ,דנַאטשוצ:דלװ ַא ןיא ,טנטשרע ָאד ןעניפעג

 ."עלעש טנעמ םעניילקח םֹוצ גנוצעוטרָאפ לקיטש ַא--סנטייווצ ןוא

4 

 טעמּכ "לרעגניפשטניווש ןטשרע םוצ ריפנײרַא רעד ןָא ךיז טּביײה ןּבײהנָא

 ,ןײש ויא ןסױרד ןיא .רעמורק רעד עקשיפ--רעקידרעטעפש רעד יװ ױזַא

 רעד ףיוא קידנציז ,ױִזַא ךיז טראפ עלעדנעמ ןוא ,היחמ רָאג זיא טטול יד

 =נייא טרעװ לדייב ןייז ןופ לָאר ַא ַא ,טלמירדטנַא רע טרעװ קידנרָאּפ .עינלעק

 סע טסייה עכַארּפש רעשהלגע-לעג רעד ןיא סָאװ ,עשזולַאק ַא ןיא ןעקנוזעג

 ןעײרש עדײּב ,ןדיי ןטײװצ ַא טימ ףיױױנוצ ךיז טסױטש ןוא ,?לרעטניטק ַא

 ,שטייטס ,יוא :יירשעג ַא טיג רענעי ,ךיז ןענעקרעד ייז ןענַאװ זיּב ,!ישטייטּפ/

 !לרעדנעס בר ,שטייטס ,יוא :ּפָא טרעפטנע עלעדנעמ ןוא ,עלעדנעמ בר

 קיד א טימ ,רעטעװעקיּפשעג ַא .לדוי ּבָארג ,ץרוקַא ןיא לירעדנעס גר

 ,31 ןוא 350 ןרעמונ *

 רכומ עלעדנעמ ואװ ,1886 װעיק טריטַאד ,/וינעפמ:עטס, וצ גנוקילײה רעד ןיא 3

 ,ךײא ײּב} :םבילע:םולש טּבײרש ,"עדײז, ןעמָאנ ןטימ טנױרקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא םירפסי

 השעמ יד א השעמ ַא ןיא השעמ ַא ,השעבכ ַא רעביא השעמ א ןעװעג ָאד ןױש טלָאװ ,ןינעדליז

 ."לרעגניפשטניװ , ןטשרע ןפיוא שינערעהוצנָא ןַא .שוריפב זיא'ס ."ןיילא



 417 "לרעגניפשטניװ , עטשרע סָאד

 ףימ .ךיא איו םירפס רכומַא זיא רע ,םינּפ םענעסּפַאװרַאפ ןעסיור ַא ,לעכײב
 ,ףוליח ַא ןעכַאמ רעדָא ,ןמוװמ ןעזייל וצ ןערעדנַא םעד רעגייא לָאמַא ןעּבעג
 | ,יךיז טזָאל סע יה

 ,"הנקי רעטְלַא ןטנעקַאּב ןקידרעטעּפש רעזדנֹוא ָאד ןענעקרעד רימ
 ןייז ןיא ָאד .עלָאר עסיורג ַאזַא ג"ןמורק םעד עקשיפח ןיא .טליּפש סָאװ
 ,ןײטשרַאפ וצ ןָא רעטציא רימ ןּבייה רַאפרעד רָאג ,עּפַאנק ַא רָאג עלָאװ
 "ייװצ ןריפוצפיונוצ ץנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג ןשטיװָאמַארּבַא סָאד זיא ױזַא יו
 קידגטייּב ,הלווע ןַא ןָאטעג טַאהעג םיא טָאה םיוברעדעצ .,סעקינטירּפס:ױכומ
 טיג ןוש שטיװָאמַארּבַא זיא דנוצַא .עלעדנעמ ףיוא ?לרעדנעסח ןעמָאנ םעד
 ןױש ןיִא קירוצ ןכאמרעּכיא רָאג ,רָאטקַאדער ןייק ןופ קיגנעהּפָא ןעװעג
 גנַאהנעמַאזוצ רעד ןרָאװעג ןסירעגרעּביא טלָאװ טלָאמעי :ךעלגעממוא ןעוועג
 םירפס רכומ עלעדנעמ אקװד ןכלעװ ךרוד ,ףעלעשטנעמ םעגביילקח ןטימ
 ,סױרַא ןַאלּפ םעד ףיוא ןלַאפעג שטיװָאמַארּבַא יא ןעװעג םש הנוק ךיז טָאה
 יא ,ףַאשַאּב סמיּברעדעצ ,ןרעניגַאמיא םעד ןעלעדנעמ יא ,ןדייּב ןריפוצ
 עשרעדניק יד ןופ ןגױא יד רַאפ ןענַאטשעג ךָאנ םיא ןיא סָאװ ,ןעלרעדנעס

 | | .?ןרָאי
 טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןוא ,ךעלדיב יד טקורעגרעדנַאנופ ןּכָאה ייז

 סעלעדנעמ טגנַאלרעד רעטציא לרעדנעס 'ה טָאה ,טקידױײלַאּב רעירפ םיא
 ,טגערפעג רע סָאה ,ילעדנעמ בר ,השעמ איד זיא סָאװח ,ייה לסיּבַא לדרעפ
 ןעמוקעג ןיהַא ןינעז איו ? ץנַאװש סלעדרעפ רע"א טימ השעמ יד ויא סָאװ
 ןסענורטש ענגייז

 ףהיא טעוו טרָאד .לירפס ַא ךייא טַאנ ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה ,טַאג--
 .יּבָא סואימ יװַא םהיא ןעּבָאה הרבה עסײװ רעקספולג איד זַא ,ןהעז ןיוש
  ףע ,לידרעפ ַא טַא יּבַא ,ס'טסָארּפ ַא ןיא לידרעפ ןיימ ןַא ,טינ טניימ .טעד
 ."גנוטײצ ַא ךָאנ ךיוא יקַאט וצ רעד בוא ,רפס ַא ןיא טקורדעג ןיוש זיא

 ענילקפ סָאד ואװ ,"רשבמ לוקח ןפיוא !יײװנָא רעטקעריד ַא זיא סד

 עגיײז ןגעװ ,1869 רימָאטישז ןרָאװעג טכעלטגפערַאפ לָאמ ןטשרע םעד ןיא ?עקשיפ, *
 ינעמ טָאלּב ַא, :טעּברַא עטנַאסערעטניא רעײז סרעגיג .ש ךיילגרַאפ ןטנַאירַאװ ענעדײשרַאֿפ
 .186--166 יז ,רָאי א ןָא ,{ןילרעב} עגַאלפױא עטייווצ ,ךַאנַאמלא ,גנירטטגוק ,"עלעד

 לָאמ ַא ךָאנ רימ ןענעגעגַאב (14 דנַאּב עבַאגסױא-םוצליבוי) *תּבש , טנעמגַארפ םעד ןיא ?
 רעדיװ זיא עלעגעוו-ןוא-דרעפ ןײז א ,ןכירטש עשיטַאּפמיס רעייז ןיא טרעדלישעג ןעלרעדנעס
 .געס ןיא ָאד רעּבָא ,"סע טסײה עשזילַאק ַא ןיא ,לירעטגיט ש'הלגעילעּב 8  ןיא , ןײרַא לָאמַא
 :לצז םעגיא) ?ףוליח רעד , עציקס רעד ןיא ,*קיגײבָארָאק, 8 רָאנ ,םירפס ףכומ ןייק טיג לרעד
 ןעקנורטרעד ךױא ןרעװ ײז ןוא ,סעקלג מלרפסירכומ יװצ טױיפעגסױרַא ךיוא ןרעװ (דנַאּב ןקיב
 ,לדנעה 'ר רעטײװצ רעד ,לדנעמ 'ה טסײה ײז ןופ רעגייא רָאנ ,טגגעוװרעטנוא עטָאלּב רעד ןיא
 טינ רעטציא ךיא ןעק רעדייל !עמעט עבלעז "ד ןרלירַאװ וצ ןדייז םיּב קשח רעקידרעװקרעמ 8
 ,סעציקס ײװצ יד טָא ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ןעוו ,ןלעטשטסעפ
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 סָאװ ,סענורטס יד טימ השעמ רעד טימ ןוא ,טקורדעג ךיז טָאה "עלעשטנעמ

 יד ןָא עקַאט ךיז טּבײה ,קע סלדרעפ םענופ ןסייר הרבח עסייוו רעקסּפולג

 ,לוגלג ןטשרע ריא ןיא גנולייצרעד

 לירדנעס בר טָאה ,רעּביא טינ ױזַא ךיז טמהענ ,ןעגעװ טסעד ןופ !עהח

 אייז ןופ טדער ןעמ סָאװ דרעפ ךסָא ןעמ טניפעג טײצ רעד אייּב ,טסַאּפשעג

 רענײא ,רעּבײרש רעשִיוג ַא טגָאז עמ !טע .גנוטייצ איינ ןיא גוא םירפס ןיא

 רָאג טָאה ,גינעסע ןייז לָאז ,סוא סע טכַאמ סָאװ ,גניסע וצ גניסעל סעּפע

 ּבָאה ךיא סָאװ ,לעשטײד ַא .לעזע םענייא ףיוא דעיל:ּבױל ַא ןעּבירשעגנָא

 געװ ץנַאג ַא רימ טָאה ,טרהיפעג רעטנוא ליסיּבַא ןערהָאי ַא ראפ םהיא

 טהעטש סָאװ ,לעזעײנפַא סָאחנַאּפ ָאחנַאס טימ סעּפע ּפָאק םעד טכַאמעג קנַארק

 זיא ןעדוי זנוא אײּב ,טָאשיק רעדָא טָאק ,טָאקס ןֶד רפס ַא ןיא ןעּבירשַאּב

 .,ןײלַא ךָאנ ןעדער סָאװ ,עכלעזַא וליּפַא ,לעזע עטמהירַאּב לעיפ ןענַארַאפ ךָאד

 :טסיה סָאד ,ןמכח ףועו המהב לכ ךב :תתוניק איד ןיא טהעטש טסיזמוא טינ

 ."גולק תומהּב עלַא ןינעז לארשי תסנּכ ריד אייּב

 ףורנא :לטיּפַאק םעד ןיא טרזחעגרעּביא רֹוציקְּב יא המכח עטצעל יד

 ָאד ןיוש ךיוא רימ ןּבָאה סנייארַאפ ןוא ,ײעשטַאילקװ רעד ןיא "תוירּבה הנשמ

 ,טסואוַאּב יװ ,טיוּבעגפיוא זיא סָאװ ,ישילשה ןימינּב תועטמח ןופ סורעג ַא

 ,1עטָאכיק=ןַאדא ןופ רעטסומ ןטיול

 לרעדנעס ,הרוחס טייּב ןעמ :קסע םוצ יײװצ יד ךיז ןעמענ טעומש ןכָאנ

 ,לרפס !?שערָשטײדװ א טלדנַאהעגנײא גנַאל טינ טָאה רע זַא ,טליײצרעד

 לכיּב ַאזַא זַא ,ךלַאּב ךיז טּפַאכ עלעדנעמ בר .סָאד טסייה חלירעגניפשטניווח

 שוט ,השעמפאבּב איווש גנַאגּפָא ןסױרג ַא ןבָאה טנעקעג טלָאװ שידיי ףיוא

 .הלּכשה עכעלטע רַאפ ּפָא םיא סָאד טזָאל לרעדנעס ןוא ,?טכַאנ ןייא גוא דנעז

 ,ץישטעובצ ןיק קעװַא טרָאפ לרעדנעט :ךיז ןע8 טדיישעצ ךָאגרעד .ןעלכיּב

 ,קסּפולג ןייק טעװערעקרַאפ עלעדנעמ

 .נעמ םעניילקפ םענופ גנוצעזטרַאפ יד ןרעה ֹוצ רימ ןענוקַאּב ָאד ןוא

 :קיצ'א ןזָאלעגסױא ךיז טָאה סע סָאװ טימ ,ריואוועג ןרעװ רימ ";עלעשט

 | .האווצ ספהרבַא

 ,ןעטפעשעג עניימ ןופ קסּפולג ןיא טערָאּטָא ליסיּבַא ךיז ּבָאה ךיא זַאװ

 ,ןַאלּפ םעד טימ ןגַאמ טוג ררעה ןעטלַא ןיימ וצ ןעגנַאגעג תלחּת ךיא ןיּב

 ,ןעסיו טסומ רחיא ,ָאי -- .לעכיג סרעשטייד סָאד ןעצטעז רָּביא רימ לָאז רע

 ,קסּפולג ןײק עלימַאפ ןייז טימ ןעמוקעג ןױהָאי;ַא-רַאפ ךָאנ זיא ןנַאמטוג זַא

 רַאפ ןעכַאמ ןיטרָאד ללָאז רע זַא ,ףיקּת םהֹרבֲא קחצי ןופ הֶאְוצ איד טױל

 ןופ טייל ןעכַאמ ,הרות דומלּת איד ןערעסעּברַאפ ,סעקרַארָאּפ עטוג דלעג ןייז

 עלַא ןוּפ רָאנ .תוכָאלמ עטוג אײז ןעגרעל סיוא ,ךילרעדניק עמירָא ,םימותיו

 ןימינב תועסמ, ,1878 טנַאירַאװ ןטשרע ןיא טריקילבוּפ זיא *עשטַאילק, יד }
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 540 "לרעגניפשטגיוװ, עטשרע סָאד

 ותנש אצומ טינ וליּפַא טָאה ןנַאמטוג ,ךײטַא טזָאלג סיוא ךיז טֶה סעקדרָאּפ

 ףןעפָאלטנַא גידעּבעל טינ טױט טיג טרָאד ןופ ןיא גוא ץסּפולג ןיא ןעזעוועג

 !רעקסּפולג אייב ךָאנ גוא ,סעקדַארָאּפ ןכַאמ ריא טליוװ ןעדוי אייּב

 גוא ;שטייד ךיז טגָארט ןנַאמטוג סָאװ רַאפ ,ןעלעפעג טינ זיא םידיסחח

 .יפ אז ויא ,הרוּת דומלּת רעד ןיא לָאּפ םעד ןעשַאװעג ּפָא טָאה ןעמ ןַא

 ןיא ןהוט סגױזַא ללָאז ןעמ ,שטייטס ,שטייטס ,ןעגיוא איד ןיא ןרָאװעג רעטס

 סָאװ עטָאלּב איד ןעשַאװ ּפָא ללָאז ןעמ ,שטײטס ,שטײטס !הרומ דומלת ַא

 ,גַא רָאנ יקַאט טהוט סעכלעזַא !טכַאמעגנָא ןעגָאה וניתובא תובא ערזנוא

 --!סע ךיז טקיש איו ,שטייטס ..דוי עלעטניּפ ַא טָאה סָאװ רעד ,דֹויַא רעּבָא

 .חאוצ ס'םהדבַא קחצי ףױא ןזעוװעג סעּכ ןיא טַאלג ןינעז םידיגנ לײטַאװ

 יװַא ןהוט לָאז ןעמ ,שטײטס ןרדח ןופ ןעגָאז סױא ױזַא ללָאז ןעמ ,שטייטס

 ןעמָאנ ס'םהרבַא קחצי ןערעה רָאג יקַאט ךָאד ןעמ טעװ ָאד !הקדצ עסױרגַא
 ,.א"וו ןעּבַאה םינפ ַא זַא ךַאד ןעלעוו עללַא אייז נוא ,ןײלַא

 עכילטיא ,ץטעק איװ רָאג ךיז ןעסייב איד ,ךילשטייד איד םעד ץוחַאװ

 ןעלעפג טינ ןיא םָנײא ,קסע ןײא טהעטש רפ רע רָאג ,רע יקַאט זַא ,טניימ

 =עפעג טיג ןיא ןעטירד םעד ,ןיקעטש סנַאמטוג ןערעדנַא םעד ,קָאר סנַאמטוג

 ײױג ַא איװ ,ןעמירק ךָאנ םהיא טגעלפ גוא ,שָדוי ןעק ןנַאמטוג סָאװ רַאֿפ ןעל

 טיג ןעק רע םורָאװ יֹוג ןעפוו טיג רעּבָא ןעמ ןעק שטײד םענעי ,ןעדוי ַא

 ןעק רעּבָא דֹויִא ;סעקסיּפ יד ןָא רע טזָאלג ןעדער תעשב עשטָאה ,שעיוג ןייק

 ערביא רעד ףיוא גיּפמוטש םכילע אל זיא רע םורָאװ ,ןעסייה טינ ךיוא רע

 =עג טָאה ןעמ סָאװ ךילעקשטוטס יד ןעלהעצ רעד ךייא ללָאז ךיא ..,ןירבע=}

 ןיא ץלַא סָאד ןײא ש"היא לעװ ךיא ,טרָא סָאד טיג ָאד ןיא ,ןעגַאמטוג ןהוט

 ןיא ןנַאמטוג זַא ,ןהעזעג ּבָאֹה ךיא זַא ןעלהעצ רעד תוכירַאּב לָאמסרעדנַא

 , ?ָאטיֿב

 סנַאמטוג ןגעװ טלײצרעד טָאה רע ,טרָאװ ןטלַאהעג טָאה עלעדנעמ

 רעגניי ָאד זיא ןַאמטוג ,?עסקַאטװ רעד ןיא--.םורַא רָאי ריפ ןיא ןשינעמוקּפָא

 .ןבילבעג ןיא רקיע רעד רעּבָא ,ןעמָאנ רעדנַא ןַא ןעמוקַאּב טָאה רע ,ןרָאװעג
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 עשידי וצ ףור ַא ןעװעג םצעּב זיא "עלעשטנעמ עגיילקח סָאד בוא

 ,"לירעגניפשטניוש ןטשרע ןיא רימ ןעעז ,הלּכשה יד ןציטש ןלָאז ייז ,םיריבג

 =קַאװ ןיוש ךיז טמעג ףליהטימ רעשיריבג רעד ןיא ןּביױלג סעשטיװָאמַארּבַא זַא

 ,גנודליפ ןופ חוֹּכ םעד ןיא ,אפוג הלכשה רעד ןיא ןּבױלג ןייז רעּבָא .ןעל

 ךױא זוא טזײװ סָאד ,לכיּב םענופ סיֹורַא רימ ןענעיײל סָאד ,ץנַאג ךָאב זיא

 =רַאב ןיא ןַאד טעדנירג רע .ןרָאי ענעי ןיא טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןייז

 .גןטסירק טימ ןענעגעגַאּב ךיז ןלָאז ןדיי ואװ ,ּבולק ַא ,קעטָאילּביּב א ועשטיד

 .עשידי ?/} ןירעד ,רעדילגטימ 60---80 טַאה;ג בולק רעד טָאה 1800 רעבמעװָאנ ןיא ?



 םײהנָא סעלעדנעמ 280

 סָאװ ,לוש.רעגיּבַאר רערימָאטישז ןיא ןעמוקנָא טײלעגנוי ךס ַא טפלעה רע

 טפַאשטנעקַאּב ןייז ייברעד קידנצונסיא ,םיליּפשמ יד ןופ טסענ ַא ןעוועג ןיא

 שינרעטיב יד רָאנ .!ןװָארָאדָאיפ שטיװעיליסַאו רימידָאלװ ןטסואווַאּב ןטימ

 ,ןסקַאװ ןיא טלַאה ןצרַאה ןייז ןיא

 סָאמַארּבַא טָאה ,הנויח ןּבעג לָאז סָאװ ,גנוקיטפעשַאּב עקידנעטש ןייק

 רעװש רעד םיא טָאה װעשטידרַאּב ןיא ןרָאי עטשרע יד .טַאהעג טינ שטיוו

 ץרַאה קָיור ַא טימ טגעקעג ךיז רע טָאה ,הסנרפתוגאד ןופ יירפ ןטלַאהעג

 ןגעמרַאפ סרעװש םעד קיטנעק זיא ךָאנרעד רָאג ,רוטַארעטיל רעד ןּבעגּפָא

 ןעמ טָאה ןרַארָאנָאה עשירַארעטיל עשידיי ןופ ןוא ,ןרָאװעג טנקירטעגסיוא

 . .ייסנייה יװ רעקיגייװ ךסָא ,ךסָא ךָאנ ןטלַאװפױא טנעקעג ךיז ןרָאי ענעי

 זַא ,?"ץילמהח ןיא דניירפ רעטוג ַא סעשטיװָאמַארּבַא ןוש טביירש 1808 ןיא

 ֹווירּב ַא ןיא .טגנעעג ױזַא ןייז ןזָאל ןַאמ ןסױרג ַא ןלָאז ןדיי ,דנַאש ַא ןיא'ס

 :ךיוא ןילַא עלעדנעמ ךיז טגָאלק ?קָאטשניג דניירפ ןטסעּב ןייז ןצ

 ןימ ןופ ןצונ םעד ןגעװ ןטכַארט ןייא ןיא ןטלַאהעג ּבָאה ךיאח

 ןעװ ,טציא ןוא ,רעדניק עניילק עניימ רַאּפ ןגרַאז וצ ןסעגרַאפ ןוא קלָאפ

 רעװ ,דניזעגוױה ןיימ ןגעק דניז עסױרג ןיימ רָאלק רימ רַאפ טײטש סע

 ףימ שמוק טעּברַא ןוא ימ עניימ עלַא ךָאנ זַא ,קידנעעז טרעטיצרַאפ ךיא

 | ."ףליהפוצ טינ רעגייק

 ןדיי ייּב/ .תהנ ןיק טינ ךױא טגנערּב ןדיי יב טעּברַא עשלהק יד

 רָאנ טינ ויא סָאד "!רעקספולג ייּב ךָאנ ןוא ,סעקדַארָאּפ ןכַאמ ריא טליוװ

 .טרעװ זייוונטייצ ,ןצרַאה ןפיט ןופ ץכערק ַא רָאנ ,קורדסיוא רעשירָארעטיל ַא

 גנומיטש ַאזַא ןיא ;ןעיירעסיײר יד ןופ ,קיטעלַאּפ רעד ןופ דימ עלעדנעמ ןיוש

 ןלַאפעגנָא ןיא סָאװ ,ןרענװָאק ירוא וצ רעפטנע רעכיײוו ןייז ןּבירשעג זיא

 / שריה-יּבצ ןעוועג זיא ןעמָאנ רעתמא ןייז ,ןױשרַאּפ רעװַאקישט ַא רעיײז ןעוועג זיא סָאד ?

 . ײַאּב ַא ןױש ,וָארָאדָאיפ ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא רע טָאה ,טדמשעג ךיז טָאה רע ןעװ ;טיוּצגירג

 טימ דניירפ:טוג ןעוועג זיא רע ,עיזַאנמיג רעקסלָאדָאּפ.ץענעמַאק ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא רעטבײוװ

 יא טיג ןּבָאה סָאװ ,םיליכשמ ערעדנַא ןוא ןשטיװָאפַארּבַא ,ןרעגָאלטָאג ,ןענָאזניװעל רעביקחצ"

 דיי קידגעײז ,ןרָאי רעקיצעּבי יד ןיא ךָאנ ןדמש ןכָאנ םיא טימ ןעגנווצַאּב ערעיײז ןסירעגרעב

 םוחנ ,ןיקסמינָאלס גילעזםײה טימ דנײרפ-טוג ןעװעג ווָארָאדָאיפ זיא ,עשרַאװ ן א רָאזגעצ רעש

 רָאזנעצ רעשיד" ןעװעג 'פ זיא ןרָאי רע60 יד ןיא ,רעּבײרש עשיערּבעה ערעדנַא ןוא ןווָאלָאקַאס

 ,רָאטַאגרעּבוגילַארעגעג רעװעיק םײּב םינינע עקיטכיװ סרעדנוזַאב רַאפ רעטמַאַאב ןוא וועיק ןיא

 םכהה ןודאה, :ןװָארָאדָאיפ ןָא טפור ,דיסח סעשטיװָאמַארבצ ,"ץילמח, ןרפ טנעדנָאפסערָאק רעד

 ,2לארשיל בוט שרודו םדאב רשיה לודגה

 .26 'מונ ,1866 ?

 עגַײז ןוא עלעדנעמ, 11 רעמונ ,1923 "טפנוקוצ , ןיא גרוּבזניג .ש ךרוד טריקילּבופ *

 ,"ףעירב



 14 עגַאל טרצוש

 טכערּב רעדיװ לָאמ שרעדנַא ןַא הרעטרעװ עטספרַאש יד טימ םיא ףיוא

 ריא רעגײטש ַא יזַא :רעגרע ךָאנ רע טכַאמ טימרעד ןוא ,ןרָאצ ןייז סיוא

 ףָאנ ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ,םינינע עשלהק ןגעװ תפיסַא ןַא ףױא ןעװעג

 טכירַאּב ַא םעד ןגעװ ןּבָאה רימ .העשטידרַאפ ןיא 1806 רעדָא 1865 חסּפ

 ׁשַגרֲאפטיִנ ַא סעשטיװָאמַארבַא ,ןרענרעל הדוחי ףסוי ןופ ??ץילמהק ןיא

 רעסױרג א ןרָאװעג ןיא ,רענרעל טבײרש ,גנולמַאֹורַאפ רעד ףיוא .רעג

 ּפַא ןעװעג טינ זיא שטיװָאמַארּבַא 'ה רעדנירג:טּפױה רעד לייוװש ,לַאדנַאקט

 =וצרעּביא טסײלפעג טיג ךיז טָאה רע סָאװ רָאג טינ .דייר ענייז ןיא טיהעג

 טָאה ןוא ןרָאװעג טכָאקעצ ךָאנ רע יא ,זײר עכײװ טימ ומה םעד ןגײצ

 ךיא ןינב ןייז סָאװרַאפ הביס רקיע יד זיא סָאד -- ןטלַאשעג ןוא טנרעצעג

 תעשּב ,ײּברעד ןעװעג ןיּב ןײלַא ףיא .,.טנורג ןויּב ןרָאװעג טלסיירטעצ

 ךיִּב ךיא ןוא ,םיריבג יד ןופ םענײא ףױא ןלַאפעגּפױרַא ןיא שטיװָאמַארּבַא

 ןעועג טינ סע רע טָאה ױזַא יװ ,ןײטשרַאפ ֹוצ רעווש רימ זיא סע זַא ,הדומ

 שרַאּב ןיא טייהרעמ ַא ךָאד ןענייז יז סָאװ ,םידיסח יד ּבױא זַא ,הליחּתכל

 טימ תמחמ ,ימ עצנַאג ןײז טסיזמוא זיא ,ןציטש טינ םיא ןלעװ ,וועשטיד

 =גימ ַא ןענייז יז :טפיוא טינ ךַאז ןײק רע טעװ םיליּכשמ יד ןופ ףליה רעד

 ?םיא טימ עלַא טינ ןעגייז יז ןשיווצ ןליפַא ןוא ,טייהרעד

 ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןלַאפעגכרוד הפיסַא רעד ףיוא ןיא שטיװָאמַארּבַא

 פא יז רע טָאה םֹורַא רָאי עכעלטע ןיא :רענגעג ענײז ןיא ןעװעג םקוג

 .?עסקַאטװ רעד ןיא ,ןעײג ןוא ןעיטש יז יװ ,סיפ יד ןיִּב ּפָאק ןופ טלָאטעג

 יװַא ןוא ןיקוַאיּפ ןבואר ,רעדניש עלעסָאי ,קידָאּפס ףלָאװ קיציא

 טערטרָאּפ םעד ןיא ךיוא ןוא ,רוטַאנ רעד טול טנכײצעגּפָא ןעגייז רעטייוו

 ,טײקװלַאג ןייז ןופ סא ךעלסיּבױצ ךיז טרעטכיג טָאװ ,ןרעקעװ המלש ןופ

 ,רערעדנַא ןייק טיג ןיא רעקעװ המלש ,לַאניגירַא םעד טציא רימ ןענעקרעד

 | | --.ןײלַא שטיװָאמַארּבַא בקעי:םולש יװ

 רע :עטַאד ַא םתס יװ רעמ ןדנוא רַאפ ןיא 1804 רעבמעװַאנ 24 רעד |

 ףעשידײ רעד ןיִא גנונעכערטײצ רעײג ַא רַאֿפ טקנופ:טגנַאגסױא רעד ןיא

 ,רוטַארעטיל

 ףָאמַארבַא ן39 רעמונ ,ה"כרת *למרכה, ןיא ?ףךופה םלוע, ןלקיטרַא טרענוװָאק ,א .א :

 208 "עמוג ,אפוג ןטרָאד ,"תמאו םולש ירבד, :רעפטנע סעשטיוו

 ,30 רעמונ ,1360 ?
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 ןוא ילדנַאל .ַא ר"ד ןופ ןּבעגעגסױרַא ןענייז ווירּב רעגָארּפ יד ,23 יז ֹוצ
 47 ןוא 41 יז ןעלּפַאטש עז ;(300 'מונ וָאכָארָאּב) ןײטשכַאװ ,3 ר"ד

 =ָאילּביּב רעדרַאװרַאװ רעד ןיא גנולמַאז רעשידיי רעד ןגעוו ,44 יז ֹוצ

 .טױא ןייק טינ טייו םגה) ערעונעג ןּבעגעג טָאה (סַאמ ,שזדירּבמיעק) קעט

 1/ א"ווי ןופ ןטפירש 'ליפ ןיא קַאבָאר .א .א ר"ד תועידי (עקידנּפעש -

6 381--- 400. 

 ןופ תורצוא עשידיי;טלַא יד סיוא ,קרעטש .וװ יפָארּפ עז .וודא 81 יז וצ

 .06--85 יז ךוּבױדנַאל ,קעטָאילּביּב רעשיכולמ רענעכנימ רעד

 .יףייטטלצ רעד סא ,גרעבניצ י ר"ד עז תודימ רפס ןגעװ ,52 *ז ֹוצ

 17 א"יויי ןופ ןטפירש ליפ ,רוטַארעטיל רעש

 ןייז ןיא ךיוא ױדנַאל .ל ר"ד טרער ןַאמליּפש ןשידיי ַא ןגעוו .60 יז ֹוצ

 ךיא טקורדעג) 4 86טע:סש-טסעװג2מ 28:820/886 01 186 2008 01886תס/ טעּברַא

 שײל--טיג עכלעוו ,(4 ,1010 ,20ט:821 01 תת0118ג 286 (סעװמגמוס 0097

 יסְקֲא םעד ןופ טסקעט ןלופ םעד--עיצּפירקסנַארט רעשינײטַאל ַא ןיא רעד

 טָאה ,רימ טנַאמרעד קַאּבלק ,מ 'ח יװ רעּבָא .טסקעטירּתסאאתליגמ רעדרָאפ

 ?ליּפש טשידיי ןופ ץנעטסיסקע רעד ףיוא ןזיװעגנָא שוריפּב ןַאמלוש רזעלא ןיוש

 ןגעװ טדערעג טרעװ סע ואו ,שט10 יז תיזנּכשַאײתידוהי תפש ןייז עז :רענעמ

 עגַארפ יד טרירַאּב ךױא זיא'ס ןוא "םינחדּבהו םינצילה ,םידדוּבה םינגונהש

 רעד זיא (1904 ןּברָאטשעג) ןַאמלוש רועלא ָאזלַא .רַאוטרעּפער רעייז ןגעוו

 :רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא ?עירָאעטןַאמליּפשװ ג"ִא רעד ןופ רעטָאפ רעתמא

 ,גנושרָאּפ

 סע ןפור ןשטייד יד) דילײטנַארּבעדליה םעד ןופ ןוגינ רעד ,106 יז וצ

 ןט8 ןופ טמַאטש סָאװ ,"ןרעטלעא םוצ ךופיהל "דיל:טנַארּבעדליה ערעגנייז סָאד

 קורד ןשטײד ַא ןיא טיהעגטױא זיא (ףָאטש ןבלעז םעד טלדנַאהַאב ןוא החי

 ,(טע טמ6 862ס) עמעּביקרע ןיא טקורדעגרעּביא רע ןיא טרָאד ןופ .1545 ןופ

 עּבלעידח טײג 08 יז אפוג טרָאד ,07 יז ,1808 ,םסט18086/ 0646

 71 יז טרָאד ןוא "ןעמעֶוּב ןופ טרישזנַארַא ,ּםרָאפ רעשימטיר ַא ןיא עידָאלעמ |

 ןופ םיוניש (עסיורג טקירעּביא טיג) יד ןעײטשַאּב סע סָאװ ןיא טרעלקרעד זיא
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 .ה"י ןט16 ןופ גנוריטָאנ רעלענָאיצידַארט רעד יּבגל םרָאפ רעטריזיגרעדָאמ רעד
 יַעג ָאד ךיז רימ ןלעװ ארבס ַא ֹוצ יװ רעמ) ארבס עסױרג ַא זיא פע

 .נעדיא זיא ךוּב:לאומש ןופ ןוגינ רעד זַא ,(ןעוועטנורגרעד טיִנ לָאמגייק סיוװ
 שָביִד על ;דילפטגארּבערליה ןופ ןוגינ םעד טימ ,שיטנעדיא ייוישעמּכ רַעדַא ,שיט
 .מָאק רעד .ןוויג םעד טימ ןרעװ ןגָארטעגרָאּפ ךוּבלאומש סָאד ןעק סלָאּפ
 .עקַאּב וצ ךעלדניירפ ױױזַא ןעװעג זיא עגליװ ןיא ןייטשנרעב .מ יה רָאטיזָאּפ

 טגײלעגרַאפ רימ רע טָאה סָאד .עגַארפ רעד טימ ,השקב ןיימ טול ,ךיז ןענ
 טימ (םרָאּפ רעטריזינרעדָאמ סעמעּב ןיא) ןוגינ:טנַארּבעדליה םעד ןקורדוצּפָא
 .עגפיוא עקַאט טָאה ןוא ךוּבלאומש ןופ יא דיל,טנַארּבעדליה ןופ יא רעטרעוו לד
 ,טקורדענּפָא ָאד ןענַיז יז יװ םרָאפ רעד ןיא ןטָאנ יד סלעטש

 - טקורדעג ןעוועג זיא לקיטרַא (םנפסאמסזפ) סרענקירפ .ַא יֿפָארּפ ,117 7 רב
 סיסָאריעד ןיא טקרעמַאּב טָאה רע ,1928 13 רַאורבעפ ןופ ,עקַארק ,0288 ןיאי
 טגָאזעגסֹורַא ןוא ןטּפירקסונַאמ "עשילוּפק ייווצ יד ןגעװ ץיטָאג יד גָאלַאטַאק
 םרַאפ ךיז לָאז ןטסיַארּבעה עשילױּפ יד ןופ ןיא סע רעװ ןַא ,שטנואװ םעד
 {228 ,26 רָאורּבעפ ןופ גנוטײש רעּבלעזרעד ןיא ,ןינע םעד טימ ןריסערעטגיא
 לוּפ ַא טָאה 1930 ןיא ךָאנ זַא ,טרעלקעגפיוא טָאק װַאלסינַאטס 'פ;ר9פ טָאה
 =שזעשופ רעדנַאסקעלַא ףַארג ונייהד ,עמעט רעד ןגעו ןבירשעג רעשרָאפ רעש
 ?0184010086 210110898:00288 0 1080ײ-װ !ךוב ןייז ןיא (םעטס242100481) יקפעשוד
 טומםסמ 8)2861012 סץ08 ז 80016 1960247 ןן019/30, ן!2ס)עעגמעסמ ס0 0167
 ,71:16שץס8 טוע110401808 1 םהעסתוט 28801028ץס8 יש 184804 1840--1540

 רעד בילוצ זַא ,רבחמ רעד טלייצרעד ךוּב ןקיָאד םעד ןופ 149 7 ףיױא
 :רַאּפ יד ףיוא ןרָאװעג טָאזקרעמּפױא רע זיא גָאלַאטַאק סיסָאר-עד ןופ ץיטָאנ
 טָאד ףרַאד ןעמ) עלימיסקַאפ ַא ןעמונעגּפָארַא טָאה רע ,ןטּפירקסוגַאמ רעמי
 טנעקעג טיג תויתוא ץעשידי ןײק ןײלַא טָאה רע זַא ,יזַא ןײטשרַאפ םיִנּפַא
 טָאה ךמס םעד ףױא ןוא ,(אמנודל טסקעט קיטש ַא טנכײצעגּפָא ןיולּב ןוא
 רָאב ,שיליוּפ ןייק טינ זיא'ס זַא ,טנקסּפעג םטסמהמוס;ס8 בר רעגרָאװיל רעד
5 1 , 

 =טועשופ ןענעײלרעּביא רעינעג טוורפעג ךױא טָאה בר רעד רעכָא
 ךיא טָאװ ,ץַאז ָאזַא דנַא"װצ ןעמוקַאּב ייּברעד טָאה ןוא טלימיסקַאֿפ סיקצעשזד
 :ץיטָאג סטָאק טיול ריטיצ

 2006 666 וס8 2 {גי םֹוז 209, 100/ג 801, טמ 806 67 עת.
 489 זמסנמ 260 מת 1ת 46100/ 8606816 1מ מס! 401 ומ 0616 8641.

 | ;טָאק ףיורעד טגיירש
 ףיז קידנציטש רָאג ,שילױוּפ טיג ָאזלַא זיא טסקעט םעד ןופ ךַארּפש יד

 ןַארּפש יד ןַא ,בר רענרָאװיל רעד טגָאז ?ימַאמ רעניימ טָאגז קורדסיוא ןפיוא
 ;רעּבײרש עשידיי יד דמערפ ןיא קורדסיוא רעד ןוא ןּברָאדרַאפ ךיוא ָאד זיא
 ןעגיפעג ןָאגרַאשז םעד ןיא ןעק ןעמ ןַא ,ןסָאלשעגסױא טינ ןיא'ס ,טסײה סָאד



 םינוקיּת ןוא תופסוה 224

 'םעד ןיא 211218 ןיא יצ לֹּכ םדֹוק םירָאװ .ןכַארּפש עשיװַאלס יד ןופ ןטולפנייא

 ,ןקסירב} 312656 רעזדנוא טינ ןוא עישערּב עשינעילַאטיא יד ּתמאּב עקַאט דייבתּכ

 ,דייבתּכ רעמרַאּפ רעטײװצ רעד ?תודמול רעשידיײ רעד ןופ טָאטשטּפױה יד

 רעּבָא .עוטנַאמ ןיא ןעמוקעגפיױא ןײז רעדיװ לָאז ,טינש ןכעלמעג םעד ןופ

 טָאטש יד טסיײה רייבהּכ םעד ןיא זַא ,טקרעמַאּב ןיוש טָאװה יקצעשזדשזעשזפ

 ."עװקטַאמ רעכיג טיג סָאד ןיא יצ ,טגערפ וע ןוא ,1ט5086

 ףצ ןּבעלרעד ןכיגניא ךָאנ ןענַאק רימ זַא ,ןעז וצ זיא הריקח רעד ןופ |

 זיא ןתמא רעד ןיא ,לוגלג םעיינ ַא ןיא ןייטשפיוא עירָאעט ?עשיליוּפז יד ןעז

 רעד טָאה ?ימַאמ רענײמ טָאג םעד ,דנורג םוש ןייק ָאטינ ףיורעד

 "יקצעשזדשזעשוּפ לײװ ,רַאפרעד רָאנ תועמשמ טנעײלעגסױרַא בר רעגרָאװיל

 ןופ רימ ןבָאה היִאֹר ַא ;עילימיסקַאפ ןטזיירגרַא פ ַא טכַארּבעג םיא טָאה

 ףָאלק טײטש דיײבתּכ ןיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא תזטפסתשס גיײלסױוא  ןייז

 עוטנַאמ ןוא עישערב ."קסירבא טינ סיוועג זיא השירּב ךױא .ואוטנמ

 גנירג זיא רעטייװצ רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ ;גױא ןַא טימ םערּב ַא יװ ןענייז

 צו) םָארגָאּפ רעישערּב םעד ןופ גנוּבײרשַאּב יד ;ןרעדנַאװוצרעּבירַא ןעוועג

 טמוק ןכַאז עלַא ץוח ןוא .גנוקיטעטשַאּב עקירעּביא ןַא ךָאנ זיא (0 הרעה 120 יז

 טעז ,טכַארּבעג דָאה ךיא סָאװ ,ןגוצסיוא עלַא ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד וצ ךָאנ

 ,טרעקרַאפ ;ךַארּפש רעד ףױא העּפשה עשיװַאלס לקערּב ןייק סױרַא טינ ךיז

 .ןריטַאטסנָאק טנעקעג ָאי רימ ןּבָאה שידײ ןשיגעילַאטיא םוצ תונייש ַא

 .'ןיא 1110 } רעסקעל ײּב זַא ,ןָא רימ טזייװ ודנַאל .ַא ר"ד ,144 4 רצ

 408 שטס816108:/8026 :טרָאװ ןשידי םוצ םרָאפ עטסכעלנע יד ןַארַאפ

68, 

 יה ,"ןעגנירפשא טיגנ ןק על סױא טשטײט  ױדנַאל .ַא ר"ד .147 יז וצ

 ףיז יא רע ,"ןקעלא טרָאװ קיטנײה רעזדנוא יװ רָאנ ,ןָאטעג סָאד בָאה ךיא

 ףליפ ןָא ,גיצ עטלַא ןַאװ 14 גיצ ןייטשנרעּב ,טרָאװכירּפש ןפיוא ךמוס ייּברעד

 ןעװא :שוריפ םעד ַאד טיג ןייטשגרעב ,"ץנַאז ןקעל לי ןוא ,ץלַאמש ןָא ןוא

 ףױא ןַארַאפ זיא טרָאװכירּפש סָאד ,"תוואת עגנוי ךָאנ טָאה ןַאפ .רעטלַא ןַא

 ,ןכַארּפש עשיוותלס יד ןיא ןוא שטייד ןיא

 ף=מיפ סיודנַאל .8 ף"ד טיול ןיא "שייוו רעד ןופ טכַאב ידק ,147 יז וצ

 ן1105 ןופ "?רשיה וקח סרעװַאנַאדיײק ןיא ?טכַאב ץייווח ,ראס128086 יד גנולייט

 טמעג'ס .104 ןַאמעדיג ,טכַאגכַאוו=טכאנ יצאֹוו ןדיי רעסעזלע יד ייּב

 ףעללעמש עז ,םוניהג ןופ ףָארטש---ש126 ,ןֿפַארטשַאּב---ש?עסמ ד"המ ןופ ףיז

1, 1060. 

 ףעדײל רימ ײּב ןיא ,ןיקצעשזדשזעשוּפ טױל טגנערּב טָאק 'כָארּפ סָאװ ,לקיטש סָאד ?

 ,טריּפָאק טינ
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 .ףטק טרּפל םשה תרועּבק :םינּפַא טכַאמ ק"להּב ,148 7 וצ |

 זיא'ס) זגװ:מ טעּברַא רעשינעילַאטיא סרעללָאצ .י יפָארּפ ןיא ,192 ח ּוצ

 ,19026 םיױר ,22 011 יב ,8171818 61 8מ0סקס10818 ןופ קורדּפַא רעטַארַאּפעס ַא

 ,טָאטשײג ןיא טיג ןרָאװעג ןרױּבעג ןיא רוחּב הילא וַא ,ןיװעגנָא זיא 8 4

 ןופ ברעמפםוףד ףיוא רעטעמַאליק 12 ַא ,1/88016 תת 066 21808 ןיא רָאג

 ?ט: לקיטױַא סצרַאװש .צ .ַא ףוא ייברעד ךיז טפוױרַאפ יצ יפָארּפ ,טָאטשײנ

 211 תוסתגט 166 94618080 ?ס0מוווסת!סזפסםטמשפ ןיא) 8100ץ:208וס םנוה 8

 ףעז וצ טייהגנעלעג יד טַאװעג טיג ּבָאה ךיא ןכלעװ ,(27--24 יז ,4--1 ימוג

 יד סָאװ ,טקַאפ םעד ןַא ,םָאוק רעמפיוא ךימ טכַאמ קירע .מ .177 יז וצ

 וץרַאווש ףיוא סייוו ןּבעגעג יא "עגעיװ ןוא זירַאּפק ןופ עיצקודָארּפער

 טָאה רעכיפ עשידישטלַא זַא ,ןעגײמ ןעק ןעמ ןשלַאפ ןשטייטסיוא ןעמ ןעק

 ךעלטנגיא ּבָאװ ךיא ,ריּפַאּפ ןצראהש ףױא ברַאפ רעסיײװ טימ טקורדעג ןעמ

 .טלָאמעג ןעק סע דלַאּביװ רָאג ןרעגעײל םעד ןגעװ גנוניימ ערעסעּב ַא טַאהעג

 עלַא ײװ ,טקורדעג זיא "ענעיוו ןוא זירַאּפז :העדומ.ףסומ ךיא ןיב ,קפס ַא ןייז

 ָאד ויא רעמָאט ;ריּפַאּפ ןסייוו ףיוא ץרַאװש ,לַאמרָאנ ץנַאג ,רעכיּב עשידײ:טלַא

 ןדנַאטשמוא עשיגסעט ּבילוצ ןיולּב סָאד זיא ,טרעקרַאפ עיצקודָארּפער רעד ןיא

 | ,ןריפַארגָאטאפ םייּב

 ףעמונ םעד ענַאיעלדַאב רעד ןיא טָאה הניק עטייװצ יד ,104 יז וצ

 ?געמ ןיק טַאהעג טינ ךיא ּבָאה לטיּפַאק סָאד ןקורד םייּב ,21058 סקמ. 064.

 ןיא תמחמ ,גָאלַאטַאקיענַאיעלדַָאב סש"ש ןיא ןקוקוצנײרַא לָאמַאכָאג טייקכעל

 ,אצמנב טיג קרעװ םעד ןופ רַאלּפמעוקע ןייא ןייק זיא עגליוו

 ןייש אז ןּביג ה"י ןט18 ןופ רעדליפ-רעגייטש עטנַאסערעטניא ,272 יז ןצ

 ףובױדנַאל ןיא דניקויר קחצי ןופ טריקילּבוּפ ,חטײלסקױעװטנַאה יד ןגעוו דיל

 טגעמגַארפ ַא סָאװ ,ךעלדיימטסניד רעגָארּפ יד ןגעו ריל סָאד ןוא ,80--41 4

 ףעשינײטַאל ַא ןיא רעדייל) ןדלַאװגורג ,8 ר"ד ךרוד טקורדעגּפָא ןיא ןופרעד

 441028) 1 טעהמשעטסם 109 160ו8080 +012840006 ן"יז ןיא (טשיצפירקסנַארט

 ,270--267 "ז

 :ה"י ןט19 ןופ יװטַארעטיל רעד וצ עיפַארגָאילּביּב לסיּב ַא ךָאנ

 רעב ,רוטַארעטיל רעשידי רערעטלע רעד ןיא םוינַאמוח ,ןוימ דיל עב

 ןילרעּב ,רוטַארעטיל עשיד" ןוא םוטנדיימורד ,תוב ש ח טל עב ;1922 ןיל

 ןופ ןטפירש 'ליפ ,ןדלעפנעסקַא לארשי ןגעװ סײג ,גרובזגיג .ש 2

 ,8 יּמוג שטפגוקוצא ,רעּבָאלטַאג רעב:םהרבַא ,ר עג יב .ש ;24--48 7 ,ַח אשויי

 =עלע ,| ע גי ג .ש ;ןופ17| וועיק ,יקצעגיל לאוייקחצי ,קַאווטיל ,ַא 4

 ;12--1 '/ 4 סקנּפ ירעטַא ,ןעמכילע:םולש רַאֿפ רַאמוה;םכילעפםולש ןופ ןטנעמ

 ,ל יש 1925 עגליװ ,עכָאּפע ןייז ןוא רעמָאלטָאג רעפ:טהרבַא ,ןיקדירפ .ַא

 "עהֲעג יד ;1023 ענליװ ,| עסערּפ רעשידי" רעד ןופ עטכישעג יד ,ןָארטיצ

 ןָאקיסקעל סגעוייהר  ןיא ןעלקיטרַא עקיר
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 עקיטנורג סױדנַאל .ַא ר"ד עז ךַארּפש סלימַאה לקילג ןגעוװ ,273 */ וצ

 47 ןוא 43 יז ןעלּפַאטש 'לגפ 350 'םונ ווָאכָארַאּב ,טעּברַא

 לקיטרַא ןייז ןיא טָאה ןןָארטיצ ,ל .שו ןָאסּבָאקַאי .מ ,332 1 וצ

 "מוב ,1019 ענליװ ,"טלעװו עגח ,"ןדיי ײּב םוילַאיצָאס ןופ עטכישעג רעד וצח

 .סואוַאּב רעד טימ ןַאמפלעה עינע ה יד טָא ןריציפיטנעדיא טוורּפעג 1

 .טעדנירגַאּב טיג טולָאסּבַא ןיא סָאד ,ןַאמּכלעה עיסעה ןירענַאיצולָאװער רעט

 יד ןגעק טקַאיסגנוקידלושַאב םעד טול ,ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמּפלעה עיסעה

 ,"יזָאמ ןיא 1835 ,ז רעדנַאסקעלַא ףיוא טַאטנעטַא םעד ןופ רעטענלײטנָא

 ןעמוקעג יז יא ,רָאי 18 ןעװעג טלַא זיא ז ןעװ ,1872 .עינרעבוג רעקסגיט

 .ַאקע םעד ןטלַאהעגסױא יז טָאה 1574 .עירעסוקַא ךיז ןעגרעל וצ וועיק ןייק

 װעיק ןיײק ןעמוקעג רעדיוװ יז זיא 1373 רַאונַאי ,םײהַא טרעקעגמוא ךיז ןוא ןעמ

 רַאפ וועיק ןיא ןרָאװעג טריטסערַא יז זיא 1873 רעבמעטפעס .עלעטש ַא ןכוז

 ,רָאפ ןיא ןסעזעג יז זיא ןָא טלָאמעי ןופ .היטרַאװק עװיטַאריּפסנָאק ַא ןטלַאה

 רַאפ יזױה:סטעגרַאװ רָאי ייווצ וצ ןרָאװטג טּפשמרַאפ יז זיא 1873 ןוא ,טסערַא

 / ןיא עמרוס ןופ סױרַא ,טּפַאשלעזעג רעמייהעג רעכעלצעזעגמוא ןַא וצ ןרעהעג

 טגיַארַאטס ןייק ּפַאטע ןטימ ןרָאװעג טקישעוּפַא ןיא ןוא 1879 יַאמ ןט7 םעד יז

 גרוברעטעּפ ןייק ןפָאלטנַא םורֵא םישדח עכעלטע ןיא יז זיא ןענַאד ןופ אסור

 .רעטעּפ ןיא ןרָאװעג טריטטערַא זיא יז ןענַאװ ןיִּב ,ןטלַאהשּבסױא ךיז טָקה ןוא

 ןופ ץרעמ ןט30 סעד .1981 ץרעמ ןע3 ןגעקטנַא ןט2 ןופ טכַאנ רעד ןיא גרוב

 :םירֲארעט סעד ןופ רעמענלײטנָא עלַא טימ ןעמַאװצ יז ןיא רָאי ןבלעז סעד

 ןָארטעג טָאה יז ל"ײװ רָאנ ,טױט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ טקַא ןשיט

 'לנפ) קספ םצד ןופ גנוריפסױא יד טגײלעגּפָא טכירעג רעד סָאה

 ,(248 ,217 ,193--108 ,36 *ז ,1906 סעדַא ,ןזטחס {-עס אםקע8 1851 24

 גרוברעטעפ ,םוצחסס עּבַאגטיוא 1608 1'סנזמ0נז גמ ,ןָאסלעכָאי ,װ טיול

 זיא יז .1871 װעיק ןייק ןעמוקעג ,1853 ןרָאװעג ןרױבעג עימעה זיא ,98

 זױההװ :עמרוט רעגרוּברעטעפ רעד ןיא 1952 רַארּבעפ ןט1 טעד ןּברַאטשעג

 ,?טסערַארָאפ רַאפ

 לוקש ןיא ץנעדנַאּפסערַאק עטשרע ריא ןַאמפלעה עינע ה רעטציא

 סנטטכעה ,3 ןעװעג טלַא יא עיסע ה ןעװ ה"ד ,1804 ּבײהגָא ןופ ןיא "רשבמ

 ןעװ) 1877 ןיא ,1872 ,1871 ,1869 ,1864 ןצנעדנַאּפסערָאק עריא ןאראפ ,רָאי 9

 רירב א רעריא ןַארַאפ זיא (!עמרוט ןיא ןסעזעג רָאי ײװצ ןיוש זיא עיסעה

 ךנַאטשוצ טינ רעּבָא) ןטנַאלּפעג סעלעדנעמ ןגעוו "סעל לוקח ןיא וועיֵק ןופ

 1592 ןיא .גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ליײטנָא (םענעמוקעג

 ,?טַאלּבסקלָאפ טעשידויא ןיא ס עדַא ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא עריא ןַארַאֿפ ןיא

 רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאּב טשרָאקַא ןיא רע וא ,ןעלעדנעמ ןגעװ לָאטַארעדיװ |

 1896 סעדַא ןיא יז טָאה ךעלדנע ,הרוּת:דומלּת רעקיטרָאד רעד ןיא חינשמ ַא

 ,ןירעטלע עדנילּב איד רעדָא דנעגוי עטרהיפרַאפ אידח ,לכיּב ַא טכעלטנפערַאּפ

 .רעפ ,טײצ רענעגנַאגרעפ ןופ ךױא רעגיטרעװנעגעג ןופ גנולהעצרע ןײא
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 א סרעּבָאלטָאג טמוק לכיב סעד וצ ;?אססעדא ןיא ןַאמּפלעה ינעה ןָאֿפ טסַאּ

 עטרהעעג ,ןעגָאז ףךײא זוס ףיאק ודנַא"װצ טּבײירש רע ואוו ,המדקה עצרוק

 רעניימ ךָאנ .ןעדירפוצ רהעז ןעכקרעװ רעיא ןופ ןיּב ךיא זַא ןטממלעה יורפ

 םוא ,קלָאפ רעזנוא ריפ ןעצסו: ןעטסָארג ןעגײא ןעּבָאה סע ןנאק גנונײמ

 ַא ןיא ךָאנ סױרַא זיא גגולייצרעד יד ,"ןרעטסע וצ גנוהיצרע רעדגיק איד

 - 1530 עטרַאװ ,עּבַאגּפױא רעטיײװצ

 טיכ עיצַאטנעמוגרַא ןײמ ןגערּפּפָא טוורפעג טָאה ןָארטיצ ,ל .ש

 וַא ,(1 רעמטונ ,1023 ?טפנוקוצ/ ןיא הןירב ןײז עו) גנוקרעצַאּֿפ רעד

 ןוא ;ןָאזרעּפ ןייא ןענייז עיסעה ןוא 1382 ןיּב ןירעביירש יד ןַאפּפלעה = עיגעג
 ןיא גנוטּפױהַאּב ןימ ַאזַא רַאפ ,עטייװצ ַא ןייז לָאז 1932 ךָאנ ןופ ןַאמפלעה עינעה

 ,טרעקרַאפ .ןײװַאּב ןײק טינ ןיוש אטישּפ ַא ןוא ָאטיג טגורג םוש ןייק רעּבָא

 ,"ןַאמפלעה סָאדַאמװ רעד ןשיװצ גנודניּברַאֿפ יד רָאלק טלוּב ָאי ןיא סע

 ןוא ,8 'םונ 1364 רשבמ לוק ןיא ךרוד ךיז טסעומש םיוּברעדעצ רעכלעוו טימ

 ָגטיג ןיא סע 1896 המכסה סרעּבָאלטָאג ןופ "ןַאמפלעה יורפ עטרהעעגפ רעד

 ,הרפ רענעי טימ שיטנעדיא טיג ןיא ןַאמפלעה עיסע ה זַא ,קפס םוש ןייק

 װעשטידרַאּב ןופ ןעלעדנעמ טײנַאב ןצנעדנַאּפסערָאק עריא טימ טָאה סָאװ

 ,ןירעּבײרש=לכיּב א ןרָאװעג ןײלַא רעטלע רעד ףיוא זיא ןוא סעדַא ןייק

 ,||| "סיּפָאטעיל ַאיַאקסײרװעיא ןיא רָאטנַאק .ר ףיוא רעּבָא טזייווס יו

 ןייז לָאז ןַאמפלעה עיס עה זַא ,ארבס ַא זיא ,204--197 * ,1924 דַארגנינע

 רעמונ (ןקיצנײא םינּפַא) ןטשרע ןטריפַארגָאטקעה םעד ןופ עטרּבהמ יד ןעוועג

 שַארװ רעד טל 1881 רַאנַאי 20 סעד סיֹורַא ןזיא סָאװ ,,"גנוטייצרעטייברַאװ

 ?ַאילַאװ ַאיַאגדָארַאנז רעד ןופ ?ַאטעזַאג ַאיַאשטָאּב

 םגה) קורדרעּביא רעכעלטקניפ א רעּבָא זיאיס ,1904 ,םָאר ,טגליוו ,"לעשטנעמ ןיילקװ ןופ עּבאגסיױא עטכַא ןַא ךָאנ ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא 36 7 וצ
 זַא ױזַא ,1870 עּבַאגסױא רעד ןופ ןצירטַאמ יד טיול (ןיװעגנָא טינ יא סָאד

 סָאד ןעמענ וצ סָאװ ָאטינ זיא ,ןטנַאירַאװ יד ןטכַארטַאּב םיּב ,,לעּפיצנירּפ

 ,טכַא ןיא לכיג

 8 ןהכ ךמס ןמיוא ןטכַאמעג םַאזקרעמפיוא ףימ טָאה עּבַאגטױא רעטשרע רעד' ףױא +
 .ָאכ ַא טױל ךיא ףיטיצ המדקח יד ןיקצַאש .* ר"ד ,244 'ז 1836 "הוא רקבה, ןיא עיזנעצער
 גא"רני ךוק קעטָאילּביּב רעד ןיא ךיז טגיכעג סָאװ 2 ,עיפָאק רעשיפַארגָאט
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 רעטרעוו ןופ המישר ;,}

 טײװ יװ רעּבָא ,גײלסױא ןקיטנייה ןיא טכַארּבעג ָאד ןענַײז רעטרעװ עלא

 ךַארּפשסיױא רעלעניגירָא רעד טימ םּכסהֹּב ךעלגימ

 א

 182 בָא

 12 טָאלּבַא

 178 גיוא --- בא

 23 לקרעגוא

 147 טרעצנַאװא

 243 ןרָאקרעדסױא

 234 ,188 ןעמענסיוא

 234 סנעמענסיוא

 203 ןקילּפסױא

 203 ךיז ןטלאהפיוא

 240 ןוטפיוא

 168 ןעיצפיוא

 204 טמעטַאּבמוא

 148 רעפעגמוא

 187 קיטכיטמוא

 202 ןענוזראפמוא

 129 טײקשײקמוא

 202 ףעטשרעטנוא

 202 גנילצילּברוא

 179 רעדוזַא

 188 טָא

 249 יא

 24/ ,96 יא

 96 סָאדײא

 224 לטייא

 96 ןביירטנייא

 125 קינײא

 203 ןגײלגײא

 203 טנלע --= טנעליא

 177 רעטמיא

 לָאמטּפָא ןוא 128 םיא === ןיא
 176 רעטלגניא

 182 ןּבָאה ןעניא

 151 ךא

 204 ןײמעגלַא

 128 יהלא

 179 ןריבעגנָא

 177 ןדנַא

 235 ןטיּבטנַא

 251 ןעגנַאפטנא

 181 ןזױּפשטנַא

 180 ןטיּבטנא = ןטיּפנַא

 180 ןקילּפנָא

 21 ןרסא

 178 ןײגּפָא

 94 ,15 ןרָא

 ןרָאפרע עז ןרָאפרא

 יב

 239 ןעניגַאּב

 150 טנװאהַאּב

 252 טּבירטַאּב

 177 טפאשטָאּב

 201 ,129 ךָאּב

 181 ןזױדלַאג

 166 ןלעּפַאּב

 206 בֹנַאװצַאּב }

 211 טײרַאּב

 205 לטערב :--- לטערַאּב

 243 ךעלדיײשַאּב

 182 ,108 ןסילשַאּב

 201 ןגיוּב

 206 ךיוּב

 181 ןטיּב

 229 דייּב

 + 154 וייּב

 165 טכיװזייּב

 125 ןטייּב

 22 שטײ

 204 ,199 ךליּב

 241 ערטסיּב

 252 ןסיּב

 242 עטָאלּב

 184 ,168 לוּבלּב

 146 טעּב

 181 טָארבנטעּב

 15 ןשטנעּב

 146 עלעזרעּב

 146 עלערעּב

 168 ןטשרעּב

 146 טיורּב

 146 טפעליֹורּב

 186 ךורּב

 202 ןענורּב

 203 קורּב

 199 וירּב

 177 ,15 ןעיירּב

 205 לטערּב

 205 יכערב

 208 לַאג

 142 עײלַאג

 129 ,95 ןָאג

 88 עטיג

 206 גײג

 147 סײג

 186 ץיג



 181 ןציג

 203 ףךיילג

 245 ןביילג

 202 ןריבעג

 226 ךיז ןּבעג

 211 ,203 ,166 דרעכעג

 260 ןעקנעדעג

 202 ןעגיוועג

 128 95 ןייזעג

 184 ץעזעג

 88 ןגילעג

 95 ןגָאמעג

 129 סָאנעג

 .227 ןזענעג

 181 טכעלפעב

 179 ןעיורעג

 342 ןייטשעג

 180 ןעגנערטשעג

 243 םָארטש = םַארג

 207 ,177 ,132 ףָארג

 184 ךעליײרג

 182 ךעלנערג

 23 ץענערגי

 143 קצנַאד |

 2251 קגאד

 182 לָאמסָאד

 227 ןפרַאל

 258 אהוד

 204 ןרעיוד

 249 סקוד

 146 סעדעשוד

 166 לייוװיצ

 107 ךןירטיד

 176 ןטכיד

 186 גניד

 223 ,167 ןעגיד

 233 עטקיד

 187 ,126 ןריד

 164 ןגעד

 / 246 רעטסעד

 209 ךיז ןעמרַאּברעד

 176 קױָאד רעד

 201 ןבלַאהרעד

 177 סָאד ןטרַאװרעד

 ראטרעװ ןופ המישר

 198 לײװרעד

 21/ ןשיװרעד

 232 רעדיזרעד

 15 ןעברוטרעד

 228 ןכַאלרעד

 204 ןעמרעד

 88 ןרעגרעד

 205 ןופרעד

 216 ןעמוק ןופרעד

 209 ריפרעד

 233 ןדיירפרעד

 186 ןטלעקרעד

 166 טָאױד

 155 םורד

 23 קנאשעגיהשרד

 יז

 189 ןטָאה

 | 181 ןלָאה

 ןוא 88 ןבָאה ,בָאה --- ןָאה

 לָאמטּפָא

 164 ןָאה

 236 ,182 לדנאה

 126 ,14 טרעּפַאה

 13 רָאה

 213 ,177 ,165 ,127 ןרָאה

 262 טוידה

 181 ,17/ היחה

 205 ןעיוה

 95 טײה

 202 רעדיװ ןיא ןיה

 164 שפיה

 128 ףןעלשּפיה

 127 רעה

 128 ערעה

 101 גָאצרעה

4 

 210 ,207 ןדנואוו

 202 טלַאטשעגלָאװ

 206 ןטלַאװ

 166 ןלַאװ

 168 טסינַאװ

 לָאמטּפָא ןוא 119 ןעוועג זיא----סָאװ

 241 רעקַאװ }

 126 ,58 רעדיװ |

 סט9

 209 לָאװיװ

 201 ײװ

 101 טנַאגײװ

 241 לדײװ

 254 טכַאנצײװ == טכַאנסײװ

 243 טכאנציײוו

 61 טסליװ (וד) --= טליװ

 186 ץיוװ

 15 עריוו

 88 רעדעוו

 182 ,154 שלעװ

 161 ,120 122 ,94 ןעו

 - 214 ,206 ןָֿאשנעװ

 164 זיוהסטרעוװ

 208 טימרעוו

1 

 20/ בלאז

 23 סיּפאז

 229 ּביורקאז

 203 ןוז

 226 רערנוז

 (טָאה) ּבָאה ,טגָאז --- טײז

 לָאמטפָא ןוא 108 טגָאזעג

 245 (1) רעד טסיז

 208 ןטעז

 יז

 248 ילח

 53 טענה

0 

 210 לָאט

 187 רַאלַאט

 105 ןַאט

 206 ץנאט

 233 רעּפַאט

 168 ,120 קָאט

 242 םעירוט --= ןיָאט
 210 ןטַײנ ןופ ןוט

 178 םערוט --= ןרוט

 200 ןטייט

 1716 ןטכיד עז ןטכיט

 247 ,346 לרעטניט

 169 ףיט

 216 רָאט ןוא ריט



200 

 94 ןייטכערט

 15 טנלָאשט

 ט

 139 ,18 רעמָאי

 12 טײצרָאי

 167 רעטסָאגלבוי

 147 ץרעק:שדוי

 210 דיחי

 206 שידיי

 218 לדיי

 900 ,189 ,126 ,9פ ןעהעי

 317 םיובגקינלעי

 23 עטנעי

5 

 341 ,23 שטָאכ

 203 ןייז רפוּכ

 | 200 רמולּכ

 341 ענרַאמכ

 23 ןיירכ

 ל

 119 למָאל

 129 ,88 ןוָאל -.ןָאל

 185 ןּפַאל

 23 עטעּפָאל

 204 םרַאל

 146 טול

 252 טסול

 233 עטּביל

 206 בייל

 237 דייל

 943 158 קידייל

 / 311 רעקידייל

 233 ןענעייל ---ןעייל

 206 ןועל

 58 רעזעל

 443 קינטעל

 לטעצכוז

 165 טכעל

 205 ןרעטסעל

 8953 ,147 ןקעל

 108 ןצלו

20 38 

 129 דגַאמ

 128 ןגָאמ

 122 דַאמ

 236 ,238 טרָאפ ןכַאמ

 199 לָאמ

 209 ןַאמ

 260 רעד סיוא ,207 סָאמ

 216 רעטיװעקסָאמ

 207 ץנַארַאמ

 109 ןייז אזיּפשוא הנהמ

 122 דיומ

 155 דנומ

 185 לזמ

 948 ןלייטטימ

 157 ,122 דיימ

 244 ,209 ,154 ,176 ,96 ןיימ

 147 ןריפ.ןיימ

 151 ןעיימ

 18 םיורגלימ

 88 טָאטסימ

257 18 

 182 ןגעמ

 250 קיטכעמ

 23 קילטנעמ

 251 ךנעמ

 213 ןטסעמ

 202 ןסעמ

 25 זתס80809800)

 139 ןכָארּבעג ,טישעמ

 139 קיד ,טישעמ

 200 ןייז הוושמ
5050 

 259 ןייז ןקתמ

8. 

 246 רוטַאנ

 216 ךָאנעדכָאנ

 107 רעטסָאלק.ןענונ

 188 ,160 ,85 ינ

 207 רשפא טינ

 255 ַאהוטינ

 210 ןטיינ

 280 ,211 טרעיינ

 343 293 .גנוטייציינ

 909 ,153 טַאמינ

 213 טַאמינ -=ץַאמינ

 186 ןיימרעמינ

 233 סקינ

 93 ךעּבענ

 90 ,186 146,212 169 ןענענ

 178 רעטנעענ ---רענ

5 

 399 עוויוס

 937 םורַאמוס ַאמוס

 247 הרוחס

 14 שידרעטס

 347 ענורטס

 210 ןדייס

 341 תורּפּכ טָאסמיס

 187 ,150 טימעס

 23 לקעדרעס

 177 ןריוורעס

( 

 158 ,166 ,165 ,104 ןּבע

 101 טפַאהטנלע

 184 טילצנע

 19 רעקנע

 237 ץע

 203 הצע



 208 ןרָאפרע

= 

 241 עדָאנָאּפ

 14 ןסעמלַאּפ ,טעמלַאּפ

 23 לגיַנמָאּפ

 18 טסָאּפ

 901 עלעטסַאּפ

 341 עניטיױּפ

 132 רעיוּפ

 187 ,129 ,18 לצלוּפ

 18 רעטָאנרעּפיּפ

 150 ףָאשיּפ

 16 ןענעכנַאלּפ

{ 216110 28 

/1161168610 23 

 81 קידחסּפ

 341 עינדערעּפ

 211 טנַאזירּפ

 180 ןיױזירּפ

 188 קידײרּפ

 181 ,177 ןעײרּפ

9 

 108 ןדָאפ

 203 רעטָאפ

 180 ,177 טסַאפ

 186 ,177 ,169 רָאפ

 156 ןטָאּברַאפ

 136 סַאברָאפ

 239 ןדנַאהרָאפ

 183 ,129 ןסייהרַאפ

 236 ,238 טרָאפ

 210 ןגָארטרַאפ

 169 ןּביײרטרַאפ

 208 ןטערטרַאֿפ

 154 טסגנַאלרָאפ

 199 ,179 ןעגגַאלרָאּפ

 ףעטרעװ ןופ תמישר

 127 ןרָאפ

 199 ןענרָאפ

 179 ןטרעוװוטנערָאפ

 192 ,193 ןקוצרַאפ

 187 ןטעצרַאפ

 156 ןכעװשרַאפ

 204 ןרעטשרַאפ

 188 ןדגעלופ

 517 ןגעווטסעוונופ

 243 ןטשרענופ

 297 ןטשרענופ

 160 קסולֿפ

 201 סיילפ

 101 ןעילפ

 201 ןלעפ

 .101 ,147 ןרעפ |

 156 גָארּפ

 201 ,177 ןגָארפ

 176 ץנַארפ

 188 קלדייליירפ

 179 ,104 ךעליירפ

 208 לגָאצ

 310 רָאהעגרָאצ

 244 טיײרַאּבוצ

 216 ףיוהוא

 109 רָאװצ

 209 ןייווצ

 108 ,02 טנַאהוצ

 186 ןטכערטוצ

 281 ךיז ןטסירוצ

 547 ,203 גנוטייא

 - 179 ,178 ןעיצ

 238 תולילצ

 210 ,208 ןכעצ

 177 ןענייקעצ

 216 טיוק-==טָאק

 209 לַאק

 147 ערַאמָטק

 303 טפעשעגרָאטנַאק

 165 ךעלטסָאק

 103 עסָאק

 19 ּפָאק

 150 ןױּפַאק

 156 ןּברַאק

 353 ,144 סעלעגרעבעגוק

 206 ןשטעווק

 148 טנּוק

 468 ןטנַארוק

 322 קַאּבניק

 13 ןגיניק

 170 ןּפַאלק

 148 טעלק

 187 טייק:=--טעק

 1416 לעק

 166 טָארק

 904 ןכארק

 319 קיטירק

 23 ןיירק

 201 ןסיירק

 317 לּכָאנשציײרק

 .93 עמשטערק

: 

 105 גנוכַאר

 146 ןעלּפמור

 201 ןגייר

 204 ,201 קיר

 341 עקיר

 209 ןכער

 101 95 קער

 ֹׁש

 246 לַאש

 206 ןטלַאש

 249 ןלָאש



362 

 15 טעלַאש

 206 טיײהקלַאש

 208 טייהנָאש

 207 ,175 ץנַאש

 109 ףַאש

 231 טעפַאש

1 20 

 199 קָאש

 198 רָאש

 117 ןעמרָאש

 290 קינינצ;יתּבש

 347 ,311 ץנַאװש

 158 לבצווש

 140 ןדעװש

 לטעצכוז

 905 ביוש

 116 סירג;הרוש

 136 טָאטש

 19 ּבוטש

 189 ּפמוטש

 344 קיּפמוטש

 20 ס?ט939

 166 קוטש

 14 סעדריטש

 182 ,138 סטעטש

 146 עלעכעטש

 140 טרעכעטש

 1460 ןלערטש

 240 ךעלרעּפמייש

 209 ,,5 ךעלצייש

 1460 ךעלּפמיש

 241 עיש

 208 עסקיש

 108 ,53 ריש

 106 ,147 ןפיילש

 249 טכעלש

 245 ץרַאמש

 178 העומש

 236 יימלעש

 68 לָאטיּפש

 ּת

 240 ןעספּת



 ןכַאז ןוא ןעמענ ןופ המישר זז

 וו"א 130 ,114 והילא ןּב םהרבא

 258 םש:לצּב םהרבַא

 270 היתתמ רֹּב םחרבַא

 229 ןוויטקעידַא

 |98 ןופ ןוגינ ,ארונו םויָא רידַא

 / 88 שידיי אוה רידָא

 פו ,149 .ק ,דגיקלדַא

 246 ןופ גנולקיװטנַא ,גנַאלקײט

 19 גרוּבסגױא

 ,89 ,96 ,13 רעשידיי:טלַא גיילסיוא

8, 226-- 228 

 ,2/7 ,214 רַארּפשסױא ןוא גיילסיוא

242 ,1 

 217 ,22 ןעמולַארּבעה ןופ גיילסיוא

 89 8 שטײד ןופ ךַארּפשסױא

 -- 228 שידיי ןרעטלע ןופ ךַארּפשסױא

244 ,9 | 

 |62 ,89 } ןופ ךַארּפשסױא

 280 ,229 סט רַאפ ר ןוּפ לַאפסױא

 25 ןיא שידיי ,ןרַאגנוא

 27 ןגײװצכַארּפש ןופ גנַאגרעטנוא

 43 ליּפש:שורושחַא

 קירטעמ עז ַאמיר ַאװַאטָא

 89 ,20 גנַאלקרעּביא

 רא !|8 ןיא שידיי ,עילַאטיא

 8 שטיידרעּבייא

 25 חרז השמ ,ץילדייא

 279 ,269 קיציא ,לעכייא

 338 דוד ,ןרָאהנײא

 230 ,88 ,20 טקעפרעּפמיא

 וויא 6 ןכַארּפש עשִיעּפָארײאגָאדניא

 10 ךייסטסיא

 358 םײהסּפיא

 קירטעמ עז ץעזעגטכַא

 148 ,21 םחנמ ,ףרָאדנדלַא

 ו"א 8 שטײדכױהטלַא

 ,43 ,20--18 ,ו"א 11 שידײ;טלַא

7--268 

 ,142 ,ו"א ן23 ,88 ,23 רוחּב הילא

3, 144, 149 -- 191, 

| 2, 289, 353 

 2 ןתנ ןּב רזעילא

 53 טָאג רעקיטכעמלַא

 12 רעשירושַא תיּב:ףלַא

 .לָאמטּפָא ןוא 40 ,26 ,24 םַאדרעטסמַא

 278 ןמ םחנמ ,רעדנַאלעמַא

 ןיא שידיי ,ןקעטָאילּביּב רענַאקירעמַא

3 392 

 7 ןסקַאס ןוא ןעלגנַא

 + 293 ,26/ יקס--בַא

 54 ,ר"א 30 דוד ,רעמײהנעּפַא

 ,229 וויטיניפניא ןיא ן" ןופ לַאפּפָא

2412 

 354 ,292 ,288 ,283 דלעפנעסקַא

 לָאמטפָא ןוא 42 ,82 ,0 דרַאפסקָא

 4 שיּבַארַא

 4 ,3 שימַארַא

 328 ,28 גנוגעװַאּברעטעגרַא

 356 גנוטייצרעטטּברַא

 289 ,269 ,190 ,14ו ,67---64 ,41 סוטרַא



 ןכַאז ןוא ןעמענ ןופ המישר 364

 6 רעירַא

 ךוּב.אבּב עז השעמ-עּכַא

 ןוא 192 ,98 ,ו"א 92 ענגַאיעלדַאּב

 לָאמטּפָא

 4| ,28 לעזַאּב

 23 ָאישטַאקָאּב

 לָאמטּפָא ןוא 69 ,48 ,46 ,44 וָאכָארָאּב

 וויא 338 װעשטידרַאּב

 28 עליקרָאּב

 49 -- 43 ןעגנורעוװשַאּב

 ,171--149 ,88 ,43 ,28 ךוביאבּב

3, 828, 349 

 4| ,29 ,20 5 ףרַאטסקוּב

 220 ַאנַאיגנַאממייר ַאקעטָאילּביּב

 47 גניּב

 343 קָאטשניּב

 278 י .ט ,קיּב

 285 רעגריּב

 47 השמ ,ןילּב

 271 ץילּב

 322 ,188 ,172 ,44 בקעייּב

 270 יתּבש ,סַּב

 9 לעהגַאהעּב

 324 ,970 ןוימדילעּב

 324 תובשחמ:לעּב

 352 עמעּב

 154 רעּביירש ןועמש ןּב ןמלק ,רעּב

 42 ןילרעּב

 קירטעמ עז ןָאט רענרעּב

 311 ץַאנגיא ,ןייטשנרעּב

 353 ,מ ,ןייטשגרעּב

 277 ,288 לרעּב ,רעדָארּב

 233 ,222 ,220 .מ ,ןַארּב

 271 ,270 ,34 לגיּפעטנַארּב

 289 ,273 ןמחנ ,רעװַאלצַארּב

 49 ,39 ,32 םועזומ רעשיטירּב

 {17 ,א ,רענקירּב

 220 ,43 עלסערּב

 |53 ּבייל ,שערּב

 (34 ,|29 ,|23 ,114 עישערב

 | 8 שיטָאי

 ,297 ,288 ,284 ,28| ,280 רעבָאלטָאג

0, 854, 355, 386 

 307 ןדַאפדלָאג

 |73 ,15ו ,145 רעטסַאג

 70 עשָאג

 58 ףסוי:תלודג

 272 ךיײרטסע סיוא הרזג

 2795 ,218--192 ,24 ח"ּת תרזג

 0 ןַאמעדיג

 384 ,850 .ש ,גרוּבזניג

 822 .א .מ ,גרובצניג

 43 ,2 ןרַאסָאלג

 45 ,12 סעסָאלג

 7 ךַארּפש=תולג

 354 ,273 לימַאה לקילג

 277 ,272 ,268 רעדיל עכעלטעג

 275--274 ,9 עטעג

 285 ,282 טרעללעג

 221 ןָאורעג

 װ"א 7 ןכַארּפש עשינַאמרעג

 .ץירטעמ עז עשינַאלּבַאש ןעמַארג

 854 ,מ ,דלַאװנורג

 | 42 ,מ ,םיוּבנירג

 וָארָאדָאיפ עז שריה:יבצ ,םיוּבגירג

 283 ירָאגערג

 87 ,10 ץערג

 9! עדידיװַאד

 ו9 רעשידיי ןוא רעשטייד ,טקעלַאיד

 וויא 254 קוּביד

 6| ,ו"א 54 ,42 ןרעּב ןופ ךירטיד

 289 ,269 ,159 ,149 ,וו"א

 140 םיניד



 32 ןכַאז ןוא ןעמעג ןופ המישר

 329--292 ,277 ריאמ קיזייא ,קיד

 289 ,4| לאיגד

 97 ,91 שטילעד

 238 ,13 ףַארטרעדַאֿפ ,ירעד

 וו"א 112 יסארײעד

 159 קילג ןעגײש רעד

 829 רעשינַאגױַאמוא יז

 285 ןרָאדעגַאװ

 98 ,23 ןיא שידיי ,דנַאלָאה

 | |7 ,8 שידגעלָאה

 42 ,841 ג"ובמַאה

 82 רעװַאנַאה

 288 ג3 ?ָאב- ררַאנָאה -

 {8 .א ,יטַאקרַאה

 08 ,92 רעגָארּפ ,הדגה

 ח"א 8 שטיידכיוה

 832 * ,מ ,שטיוורוה

 89 לקייװ ,ץיוורוח

 יטעגיסניס ,שודעלַאק ןָאיגי ורביה

181 = 

 57 ףלָאדור ,דנַארפעדליה

 ,51-- 02 ,ר"א 84 ךיל:טנגרבעדליה

 32 ,969 ,ר"א 148 ,ן7

 - קירשעמ עז עפָארטסטנַארּבעדליה

 קירטעמ עז ריפניירק רעשינמיה

 217 ,241 גנוביירש עשירארעטילרעפיה

 354 למרפה

 830 ,318 ,345 ,303 ,331 ץילמה

 + 48 לױּפ ,ץילעה

 998--8984 ,332 עינעה ,ןַאמפלעה

 386--854 טיסעה ,ןַאמפלעה

 278 טלטװ:רקפת

 16 ,115 .ַא ,יבפרח

 ,286 ,וו"א 289 ,וו"א 278 ,וו"א26 הלכשה

1, 298 -- 287, 239, 3/1, 821 

 וו"א 844 ,וו"א 839 ,ד"א 329 ,ןו"א

 24 ליזנעגַאזן

 8 ַאליפלואוו

 382 ,231 ,41 .ב ,ןײטשכַאװ

 ,262 ,238 ,133 ,64 ,69 קיזייא ,ךילַאװ

8 272 

 279 השמ ,ךילַאװ

 ,68 ,89 ,32 ףָאטסירק ןַאהַא יי ,ףלָאװ

90, 298 

 283 ,278 ,273 ,209 ןהָאזספ לָאװ

 48 טעשרַאװ

 420 גנוטייצ עשידיי רטוועשרַאוװ

 סוטױא עז טליװּגדיװ

 86 בתכ:שטייטרעבייוו

 {8 לעּפעשטיײװ

 25 לאונמפ ,ליװ

 917 ,43 עגליוו

 ן18 .י ,רעליוו

 41 ןיוו

 449--811 סָאד ,לרעגניפשטניוו

 298 ,271 לז" ,ןויוהגציוו

 199 .ַא ,ַאקרָאיװעװ

 {42 טיצענעוו

 293 יקסװַאלעסעװ

 268 לוולעוו ,רעשזערַאּבז

 273 ,169 ענעלגָאמ ןוא טנומגיז

 62 טָאנעגיז

 28 שיערּבעה טימ שטײד ןופ גװיז

 וויא 108 ,90 ,רעביירש לווגייז

 58 ןגָאז ןוא ןעגניז

 4 גרעּבמירט ןופ דניקסיז

 45 .} ,ןַאמגילעז

 28 ועיקלָאשז

 47 ס"ממ ןופ רעד ,ףוליי

 279 ,28 תודיסח

 קירטעמ עז טקאזמ
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 210 ןָאזנטסרָאט

 348 טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט

 222 לשריה ,קסיוט

 252--221 בקעי ,קסיוט

 220 רעדנעס ,קסיוט

 222 לאומש ,קסיוט

 299 .ז ,װָאקרוט

 328 ,17 שטייט

 יבש תלחנ עז רהו שטייט

 ן7 שמוח שטייט

 שידיי-טלַא עז שידיי:שטייט

 289 --288 ,274 ,רעטַאעט

 221 ּבָאקאי ףַאטסירק ןאהָאו

 398 ,וװ ,ןָאסלעכָאי

 283 טָאוהי

 51 ךיסח הדוהי

 27| ,269 ,188 עשוהי

 90 הבוי

 273 ,270 ,89 ,28 ןופיסוי

 ה"א 193 ןַאמּפיל רזעילא ןב ףסוי

 278 ,43 רקי רב ףסוי

 208 רעגײרש הירכז בר ןּב לאקזחי

 212 בר ,לכימ לאיחי

 "א 284 ךעלשידיי ןוא שידיי

 ן7 ןעמָאנ רעד ,שידיי

 |7 שטייטששידיל

 ןטנעמעלע 'רבעה יד ןופ גנוריזישידיי

8 

 558 טַאלּבסקלַאפ סעשידיי

 טוטיטסניא רעכעלטּפַאשנטיוװ רששידיי

89, 44 

 ןיא רַאנימעט רעשיגָאלַאעט ױעשידיי

 43 קרָאיג

 296 ףלָאדַא ,קענילעי

 05 אנעי

 274 קהצי ןב כקעי

 256 רעילָאּפארימ בקעי

 27 ןווּפ ןופ םוקילא ןּב קחצי

 279 שהיה יבצ ,שטָא=

 277 .ל .י ,ןהֹּכ

 27| טיבשד אבנול

 |78 ,144 ,142 עואְפ

 ,858 ,382 ,290 ,24 ,19 .א ,ודגַאל

.1 354 
 ,189 ,173 ,190 ,63 ,60 ,81 ,ל ,ױדנַאל

190 

 290 ,287 ,283 ,282 ןעטנָאפַאל

 274 םוט בל

 253 ('וָאט)רַאּבול

 219 קחצי ,אירול

 21 המלש ,עירול

 277 רעדילפעּביל

 354 .ַא ,קַאװטיל

 ןויזא 68 גרובסנעגער ןופ עטיל

 98 ,69 גרובסנעגער ןופ ביל

 24 טשפ ןטױל רעסרעזוייל

 43 קיצּפײל

 334 ,98/ ,289 ,280 יקצעגיל

 283 רעיוסיל

 222 ןוח ןאמּפיל

 וויא 92 ץראה:םע ןוא ןדמל

 | 811 טדנַאװעל

 283 רעּביעשטיא ,ןהָאזגיװעל

 28 ךירגייה ,עוועל

 272 ,189 ,ל ,ןייטשגעװשל

 43 רַארגנינעל

 828 ,290 ,298 ,282 ,274 גביסעל

 78 ,99 לדנעכ ,ןיפעל

 |7 ,12 זנכשַא ןושל

 45 2 * ,רעברעל

 39 .ה ,רעטלַאז

 {2 גרונגעטַאר ןופ ףיאמ



 207 ןכַאז ןוא ןעמענ ןופ המישר

 999 ,287 ,278 רעילַאמ

 ן27 טוטנַאמ

 40 קעטָאילּביב:סָאגיסעטנַאמ

 298 השמ ,ערָאיפעטנַאמ

 48 טוילוגרַאמ

 28 השמ ,עזוקרַאמ

 ,39 א ,טקרַאמ}

 574 ,23 ףסוי ,ןשרַאמ

 ;,180 ,118 ,117 ,42 ,4| רתסא:תליגמ

87, 218, 982 

 272 ,108 ,187 ,49 ץניוו תליגמ

 279 ,58 לירהמ

 {48 ,149 ,49 רוזחמ

 8 שטיידלטימ

 |7 ,ו"א 9 שטיידכיוהלטימ

 ,ן"א 921 20 טייצ ףעשידייטלטימ

07 208 

 295 .1 ,ליזיימ

 |47 ןרימ=ןיימ

 ן24 םאדא לטַאכימ

 39 םייח ,(לכיכ) לעַאכימ

 28| טסגידרעטילימ

 42 ןעכגימ

 256 טילָאּפַארימ

 208 ,92 ,01 ,39 ךוג:םיכלמ

 ן88 ,144 םיגהנמ

 278 ףואמה תרונמ

 848 ,814 ישילשה ןימינּפ תועסמ

 ,158 ,157 ,(88 ,09--97 קירטעמ

7, 189 --193, 18 232 

 י"א 832 ,288 ,298--4

 28 תשמ ,ןַאסלפדנעמ

 ,978 ,58 םירטס רכומ טלעדנעפ

77 200, 284, 288, 988, 209, 

 ס98 ,831 ,830 ,200 ,1

 {49 טרטסעמ

 7 שינאמרעג-ברטמ

 ,190 ,43 ,42 ,99 ,28 "ףוב:השעמ

31 970 

 290 ,269 ה"רמזו העירּב השעמ

 43 סרּפ ימיּב דוד השעמ

 43 תוישעמ

 970 ,{ן583 ,(38 ,114 םיִׂשָנ תווטמ

 949 השבמ ,תוילגרפ

 52 ,49 הנשמה תבּכרמ

 --195 ,1184 גאלרב יכדרמ 'רּב השמ

0, 194 

 - באלרב יכדרמ ירַּב השמ עז טנוה השמ

 ףךיא {08 ,90 עברַאוטטירשע השמ

 וויא 228 קנַאדעג:חישמ

 278 יבצ תלחה

 ,181 -- 103 ,ה"א 97 דיל:ןעגנולעּביג

 ריז 6

 קירטעמ עז ןוגינ

 ףס9 ,817 ,208 ,278 רעגינ

 8 שטיידרערדיג

 26 קרָאיײויג

 141 ,ןופ ,48 ,98 רעהבײג

 וו"א 9 שטיידכיוחייג

 209--28/ ,0/ טיט עשיר"

 ן52 טָאטשיײג

 876 גנוטמיר עשידיסח-;;עג

 וויא 199 וָארימעג

 270 טּפַאשלעועגפָאנישטגזפ

 999 .ג ,ו;לָאק ;ס

 4| היחתפ 'ר בוּבס

 {48 ןטָק רופיפ םוי רדס

 148 םישג ױדס

 ,159 ,149 ,88--854 קחצי ,סעקלוס

11 

 קירטעמ עז ןסנַאטס

 846 ינעּפמעטס

 קירטשמ טז יוּבןּפָארטס

 24 ןטקיפּוס עשיװַאלס

 ,288 ,194 ,21 ןטנעמעלע עשיװַאלס

3418 



 לטעצכוז י 263

 7 ןכַארּפש עשיװַאלס

 350 גילעז-םייח ,יקסמינָאלס

 95 םייח םס

 290 .ּפ ,ןיקסנעלַאמס

 ,ו"א 331 םירפס רכומ לרעדנעס

342 

 239 םזילַאטנעמיטנעס

 82 ,4| האריה רפס

 58 רטיה רפס

 952 ,145 ,92 ,43 ,42 !ןרימ רפס

 ן7 שטייטנירבק

 277 ףךוד ,טדַאטשלעדע

 8 ארוע

 212 קחצי בקעי ןב לאירזע

 291 --289 ,209 ,235 ,120 רעגניטע

 28 ןיא שידיי ,סָאולע

 ו"א 7 שילגנע

 31| ,206 קחצי ,רעטרע

 ,151 ,(42 ,146 ,99 ,65 ,34 קירע

2 169, 269, 394 

 85 שטיװַאלװַאּפ

 וויא 296 ,י .א ,ַאנריּפַאּפ

 ,164 ,192 יעג ְןָא 'טערפ טיציטרַאּפ

290 

 --172 ,144 ,23 עגעיװ ןוא זירַאּפ

284 ,1 | 

 ,40 קעטָאילביּב:לַאנָאיצַאנ רעזירַאּפ

69 

 (32--!12 ,4| עמרַאּפ

 ן23 ,78 סוילימע סוליוּפ

 288 סָאד ,לגניי עשילױוּפ

 וו"א 144 ןדינבתכ "עשילוּפש

 277 יכדרמ ,ןַאיגנולּפ

 289 ףסוי ,לרעּפ

 42 ,14 ,|ב ףסוי ,סעלרעּפ

 15 סקילעפ ,סעלרעּפ

 30 גָארּפ

 229 סנעמַאנָארּפ

 229 ,28 .נ ,יקצולירּפ

 255 קולירּפ

 258 ץע-סימערּפ

 208 ןטנַארעמונערּפ

 ,1266 --- 3 ,ו"א 228 עשידיי ,עסערּפ

328 

 273 ץרּפ

 |24 סוליוּפ ,סויגַא

 28 רועילא ,ריווַאפ

 288 שטיװַאקלַאפ

 וו"א 266 ןיז'וװנַאפ

 {6 ךַארּפש ןופ חגנובראדרַאפש

 קירטעט עז טקַאטרָאמ

 230 םורוטופ

 999 .װ .וװ ,וָארָאדָאיפ

 298 ,י ,ש ,ןיפ

 הנוי ןעגנולשעגנייא טָאה סָאװ ,שיפ

 543 רעד ,איכנה '

 547 רעמווק רעד טקשיט

 | 283 ןַאירָאלּפ

 29 רעדַא:טרופקגַארּפ

 42 ,25 ןיַאמטרופקנַארפ

 8 גורט

 274 ,94 רוטמרעטיל ןוא יורפ

 358 ,281 .א ,ןיקדירפ

 274 .ש ,ףָאהירּפ

 ,179 ,144 ,105 ,42 .ַא ,ןַאמיײרפ

2, 270 

 (7 ,9 שטיידכיוהיינירפ

 336 .ש ,ליקנערפ

 274 ,271 ,270 הניארו הניאיק

 398 י/ ,רעללָאצ

 78 עקנרַאצ



 209 .ןכַאז ןוא ןעמענ ןופ המישר

 |16 ץנוצ

 וויא 384 ,וו"א 299 ןָארטיצ

 289 ,15ו גרעּבניצ

 {7ו ,39 רענדעצ

 357 ,313 ,וו"א 331 ,332 םיוּברעדעצ

 !15 רעוושרענטנעצ

 7 שינַאמרעג:ןופצ

 244 תפצ

 326 ,ּבָא יןַאהַא

 35 ,345 .א .א ,רענוװָאק

 38 יעלוָאק

 וויא .256 ךורּב ,טָאק

 453 ווַאלסינַאטס ,טָאק

 254 עיגלעטָאק

 142 ןײטעיִאק

 108 ףסוי ,ןַאלָאק

 289 לחר:רתסא ,יקסנימַאק

 311 טרעּפמָאק

 43 .ַא ןַאק

 295 ,294 .פ ,ןָאק

 326 ,300 ,ל ! ,רָאטנַאק

 356 .ר ,רָאטגַאק

 230 ,88 וויטקנוינָאק

 ן2ו ,(19 ץנַאטסנַאק

 299 עילוּפַאק

 08 השמ ,ילַאטּפַאק

 49 עהורסלרַאק

 וו"א 254 ץערָאק

 69 סעלעּפרַאק

 271 ,120 גקעי תלהק

 271 המלש תלהק

 276---.268 ,150 ךוביוק

 222 ,184 ,193 .ד ,ןַאמפיוק

 385 ,297 םעל לוק

 ,334 ,332 ,338 ,328 ,253 רשבמ לוק

,344 ,342 ,359 ,1338 ,488 ,4 

232 

 352 קַאּבלוק

 וויא 2695 ,40 ןטנַארוק

 5 ךַארּפשרעדניק

 273 ןנחלא ,ןַאהכריק

 ן|8 גנוטלַאּפשנעגנַאלק

 8 עגולק

 3418 ,316 עשטַאילק

 --335 ,330 סָאד ,עלעשטנעמ ןיילק

 357 ,ווײא 348 ,347 ,848 ,843 .340 |

 392 (עקירעמַא) שודירּבמעיק

 -- 142 ,43 ,48 (דנַאלגנע) שזדירּבמעיק

8 

 298 רענרעק

 43 עקָארק

 311 יקסוװעשַארק

 282 יקצישַארק

 216 ,206 סָאנעװירק

 24 רעדנַאזירק

 282 וָאלירק

 133 ,2| ענַאמערק

 . 194 רױמערק

 352 קַאּבָאר

 33/ יקצינווַאר

 40 ַאנַאילַאטנעזָאר

 277 סירָאמ ,דלעּפגעזָאר

 338 .ש ,דלעפגעזָאר

 3ו| ,298 םָאר

 321 ,290 קיטנַאמָאר

 20 ,18 ןטנעמעלע עשינַאמָאר

 7 ןכַארּפש עשינַאכַאר

 51 ןענַאמָאר

 |08 ווָאשַאּבור

 46 (20689) טסור

 43 עגיר

 354 .י ,דגיקוויר

 ,295 ,288 ,278 ,273 ,269 ו ,ןעזייר

558 
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 73 ,144 ,149 סידלָא ,טייר

 290 ,ה ,ןַאמטיײר

 98 עטער

 {4| ,ן2 יישר

 86 בתּכישר

 !|88 ,וה"א 172 44 ,44 יקצַאש

3, 274, 356 

 273 ,2534 לארשי תיראש

 48 הדוהי טבש

 274 רסומ טבש

 447 ס"ממ ןופ תּבש

 275 ,252--219 ,198 יבצ יתבש

 498 .צ .ַא ,ץרַאװש

 29 עשידיי לוש

 352 רועלא ,ןַאמלוש

 271 ,269 ,157 ,130 םיטפוש

 ,42 ,4| ,ן"א 35 ,10 רעדיינשנייטש

4 46, 49, 08, 70, 117, 124, 

95 |15, 170, 172, 192, 93, 

9, 220, 272 

 ,ו33 ,ן22 ,12| ,009 ,49 ,7 ףיטש

3 /15, 152, 154, 289 

 352 ,270 ,151 ,98 ,69 קרעטש

 322 ,מ ,ןושַארטש

 / 931 ,ח ,גרעּבנייש

 273 ןטכישעג עכעלטרַא עגייש

 290 ,285 רעלליש

 274 ,151 ,107 רעּפיש |

 לטצצכוז

 {50 ,ןוֿפ ,84 םירישה-ריש

 וו"א 133 קחצי ןופ הריש

 217 ןזח םולש

 ,338 ,828 ,400 ,298 םכילע?םולש

86, 3558 

 159 וויטָאמ:לרעּפמולש

 ,11!--68 ,4| ,29 ,23 ךובלאומש

 853 ,289 ,272 ,274 ,209 ,ן9

 147 רעּביײרש יול לאומש

 273 שפנה תחמשי

 328 ר"משי

 {42 רעּביירש לטפעש

 2 4 שינַאּפש

 | 352 ,60 עירָאעט.ןַאמליּפש

 ,22 ,190 ,93 ,װ"א 58 רענעמליּפש

| | 4, 268 

 | 6 סעילימַאפכַארּפש

 7 רעדַארש

 109 ,133 ,װ"א 123 ,46 ,42 םילהה

 י 315 עבטה תודלות

 ,50 ,149 ,123--119 ,118 ,43 הרות

 / ם7|

 | - םק7 274 תֹוניִחּת

 271 ןעגנוצעזרעביא-ךנת

 .=רוטַארעטיל ןוא :ךַארּפש ןיא תופוקּת

 269---267 ,1| עטכישעג

 4 םוגרת


